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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67600 Nr: 562-59.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pereira & Froehlich Ltda, Clarice Aparecida 

Frohlick, Alziro de Castro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Marcos Rodrigues Fernandes: Endereço: lugar 

incerto e não sabido.

Resumo da Inicial:A Fazenda Pública Estadual, através de seu Procurador, 

propôs Ação de Execução Fiscal nos moldes da Lei 6.830/80, em 

desfavor do(s) executado(s) acima qualificado(s), requerendo a citação 

do(a) Executado e seus sócios para que no prazo de 05(cinco) dias 

pague a divida representada pela CDA n. 20093562, nos termos do 8º da 

referida lei...

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143985 Nr: 5197-73.2016.811.0007

 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: Natalino Caetano Rodrigues

 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: Procurador do INSS - OAB:

 .1Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte 

ré.Inexistem outras preliminares ou questões processuais a serem 

decididas.2) DEFIRO a prova testemunhal requerida pela parte autora (fls. 

102).3) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, 

o exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela lei para 

obtenção do benefício.4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 20 de 

março de 2018, às 15h00min, devendo a Secretaria de Vara proceder as 

INTIMAÇÕES de ambos os litigantes e seus procuradores.CONSIGNE-SE 

na intimação da autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de 

prestar depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 

do CPC/2015, para o caso de não comparecimento.5) O rol de 

testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de quinze (15) dias 

(art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de preclusão, e deverá 

observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, ambos do 

CPC/2015.5.1) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos 

autos, observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.6) DEIXO de dispor 

acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se 

encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015. 7) 

INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, para 

os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.8) No mais, PROCEDA-SE a 

Secre ta r ia  da  Vara  ao  d ispos to  no  a r t i go  338  da 

CNGC/MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103718 Nr: 5456-10.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Maria Terhorst de Negreiros ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 156 e determino a suspensão do feito por 120 (cento 

e vinte) dias.

Decorrido o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se a exequente 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Ao arquivo provisório, com as cautelas devidas.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 105544 Nr: 782-52.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:332.099/OAB-SP, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Wagner 

Jeferson Miranda - OAB:MT/19323-B

 Vistos.

Intime-se a parte executada para manifestar o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias quanto ao requerido às fls. 96.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127496 Nr: 3818-34.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronta Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Roberth Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT, Marcelo Wilson Filippin da Rocha - OAB:19986/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Advogados, para manifestar-se quanto à Certidão Negativa encartada sob 

Fl. 60, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121033 Nr: 8263-32.2014.811.0007

 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): Maria Renilda Leal dos Santos

 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 Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora para manifestar-se em 

termos de prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção ao teor do Art. 485, III, §1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103357 Nr: 5075-02.2012.811.0007

 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: GB, Fernanda Oliveira da Costa Borsatti

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme já determinado na decisão de fls. 37/38, abram-se vistas ao 

Órgão ministerial, eis se tratar de causa em que figura incapaz. Devendo a 

secretária se atentar a conclusões desnecessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 155045 Nr: 3567-45.2017.811.0007

 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: Franciane Sonni Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Souza, Pedro Luis Rocha, Josiane 

aparecida dos Santos, Vanderlei de Souza, Valter de Souza, Daniel 

Becker, Clodoaldo dos Santos de Oliveira, Celso Silva de Quadros, 

Vanderlei Correa dos Santos, Joseir da Silva Reis, Valdecir Silveira dos 

Santos, José de Souza da Ora, Cleudormar de Oliveira, Luis Carlos Silveira 

de Jesus, Claudemir Siqueira Fortes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta de audiência, resolvo 

antecipar a audiência marcada para o dia 21 de maio de 2018, às 

13h30min., mantendo inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 144128 Nr: 5256-61.2016.811.0007

 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: Gerson da Costa Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado do autor 

acerca da perícia agendada para o dia 13/4/2018, às 14h00, com a médica 

Dra. Fernanda Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora no Hospital Cristo Redentor, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 92321 Nr: 736-34.2011.811.0007

 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: Zeni Mendonça

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado do autor 

acerca da perícia agendada para o dia 13/4/2018, às 14h10, com a médica 

Dra. Fernanda Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora no Hospital Cristo Redentor, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 55012 Nr: 6982-85.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonia de Fátima Nascimento dos Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da informação 

do Banco do Brasil de fls. 134, a qual informa que a autora é falecida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143952 Nr: 5164-83.2016.811.0007

 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: Maria Aparecida Pereira Brandão

 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: Procurador do INSS - OAB:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da contestação e 

laudo pericial.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001197-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA CRUZ DOS SANTOS DE FREITAS (EXECUTADO)

R. C. DOS SANTOS DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a 

parte autora, na pessoa de seu patrono habilitado, para, em 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito, tendo em vista que 

a penhora online restou infrutífera.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001468-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

41/2016-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do 

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

o recolhimento da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, 

objetivando, assim, o cumprimento da decisão ID 10923370. A guia para 

pagamento da diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal 

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

“Emissão de Guias Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, devendo a guia, bem como o comprovante de recolhimento, serem 

juntados nos autos no mesmo prazo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67003 Nr: 6411-46.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cicero Costa Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ferreira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pleito de fl. 63, à vista da certidão de fl. 61, NOMEIO 

como curador especial da parte executada, a pessoa do Defensor Público, 

que deverá ser intimado pessoalmente para manifestação, no prazo legal.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105964 Nr: 1220-78.2013.811.0007

 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: QMPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME RODRIGUES CARVALHO - 

OAB:6023-A, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Ante todo exposto, e por tudo mais que dos autos constam, julgo 

PROCEDENTES em parte os pedidos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC, para declarar a existência de união estável 

entre Quitéria Magna Pereira Silva e José Amadeu Ramos de Lemos, 

devidamente qualificados nos autos, compreendida a partir de fevereiro de 

2010 até o fim do ano de 2010, e os efeitos dela decorrentes, bem como 

para reconhecer a sua dissolução.Reconheço o direito da Autora à 

partilha dos bens adquiridos durante a constância desta união, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, quais 

sejam:· Um imóvel rural localizado no município de Paranaíta/MT, 

denominado Fazenda Chapadão VI, com área de 750,200 há (setecentos e 

cinquenta hectares com vinte ares), sob matrícula n. 1117 junto ao 

Cartório do RGI de Paranaíta;· Um veículo Fiat/Strada Working CD, ano de 

fabricação 2012, ano modelo 2012, cor vermelha, chassi 7040125 0 com;- 

Rebanho bovino de 710 unidades de animais, apascentados na Fazenda 

Alvorada, conforme extrato INDEA de fl. 479;- mobília existente na 

residência do casal;Dessa forma, determino a expedição de ofício ao 

Cartório do RGI desta Comarca para que EXCLUA a averbação constante 

na matricula no imóvel urbano sob n. 2393 (fl. 489).Ainda, MAJORO os 

Alimentos aos filhos Diogo Ramos de Lemos e Mariana Ramos de Lemos 

para a quantia mensal correspondente a 02 (dois) salários mínimos para 

CADA UM, a serem disponibilizados à Autora até o dia 10 (dez) de cada 

mês. MANTENHO ainda as demais cominações fixadas inicialmente, isto é, 

auxílio alimentação na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais junto 

ao mercado Del Moro Aurora, despesas com educação (mensalidades 

escolares e/ou de faculdade e apostilas) e despesas médico-hospitalares 

não cobertas pela rede pública. Por fim, considerando-se as conclusões 

exaradas no estudo psicossocial realizado com a Autora e os filhos do 

casal (laudos juntados às fls. 466/468 e 470/472), DEFIRO a guarda dos 

menores Diogo Ramos de Lemos e Mariana Ramos de Lemos à Autora(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56948 Nr: 1560-95.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Rafaella Noujaim de Sá - OAB:PR/40897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente o exequente (DIVINO SOARES) para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de arquivamento.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107689 Nr: 3085-39.2013.811.0007

 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: SGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Édna Aparecida Lopes - 

OAB:24339/0 MT, Jean Carlo Stavarengo - OAB:21713/O-MT, 

Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1) Defiro o pedido de fls. 48, determinando seja expedido Edital para a 

citação da parte requerida, com prazo de 30 (trinta) dias, para responder 

aos termos da presente, no prazo de quinze (15) dias, consignando 

expressamente que, caso não ofereça contestação no prazo legal, se 

presumirão como verdadeiros os fatos narrados na inicial.

2) Transcorrido "in albis" o prazo do item "1", sem o aporte da resposta do 

réu, NOMEIO como curador especial a pessoa do Defensor Público, que 

deverá ser intimado pessoalmente para apresentação de resposta, no 

prazo legal.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118270 Nr: 6161-37.2014.811.0007

 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: Jose Aparecido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Móveis E Eletrodomésticos Ltda, 

Mueller Fogões LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Surdi - 

OAB:36.910-SC, Mauricio Ricardo Alves - OAB:15523/MT

 Por essas razões, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso II do CPC.Em consequência, condeno o Autor 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no 

artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de benefício da Gratuidade 

de Justiça.Intimem-se.Certificado o transito em julgado, ao ARQUIVO, com 

as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135362 Nr: 547-80.2016.811.0007

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pereira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63806 Nr: 3781-17.2009.811.0007

 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: Sandra Regina Roberto Castanho Krause

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não fora pleiteado 

o seu cumprimento, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118873 Nr: 6620-39.2014.811.0007

 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: Roseli Diamante de Oliveira

 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:

 , CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(nCPC, artigo 535, §3, incisos I e II).6) OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 

5º da Resolução nº 115 do CNJ (mormente que os precatórios deverão 

ser expedidos individualizadamente, por credor, ainda que exista 

litisconsórcio; que se o advogado quiser destacar do montante da 

condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na 

forma disciplinada pelo artigo 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar 

aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao 

Tribunal e que ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do 

precatório quando se tratar de honorários sucumbenciais ou contratuais) 

e o artigo 20 da Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 153610 Nr: 2879-83.2017.811.0007

 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: Tony Atacado e Distribuidor de Secos e Molhados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754/MT, Vinicius Manoel - OAB:19532-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a Senhora Gestora acerca da existência de pedido de 

informações proveniente do agravo de instrumento carreado às fls. 79/86.

Havendo requerimento de informações, voltem-me os autos imediatamente.

 Em caso negativo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de quinze (15) 

dias, manifestarem-se acerca do interesse na produção de outros meios 

de provas, justificando a sua pertinência.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124406 Nr: 2022-08.2015.811.0007

 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: Jucelino Gomes Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derli Bisol

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

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) No ponto, realizo via Sistema Infojud, a busca do endereço da parte 

requerida.

2) Retornando frutífera a pesquisa, CUMPRA-SE conforme determinado à 

fl. 18.

3) Por outro lado, restando inexitosa a tentativa de localização do 

endereço atualizado do requerido, DEFIRO o pedido de fl. 57, determinando 

seja expedido Edital para a citação da parte requerida, com prazo de 30 

(trinta) dias para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito apontado 

juntamente com os honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre o 

valor da causa, ou, independentemente de prévia segurança do juízo, 

oponha embargos nos mesmos autos e prazo, consignando-se que não 

cumprida a obrigação ou não oferecidos embargos constituir-se-á de 

pleno direito o título executivo judicial (art. 701 do CPC).

4) Transcorrido "in albis" o prazo do item "3", 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.

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002840-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO)

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAO JOSE DOS QUATRO 

MARCOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002840-69.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: LUANA MACHADO REQUERIDO: ASSOCIACAO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 

LOJAO DOS MOVEIS LTDA Vistos. 1-RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2-DEFIRO o beneficio da Justiça Gratuita, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 3-Não 

existem, por ora, provas suficientes para agasalharem a pretensão 

antecipatória, vez que ausente os requisitos do ”periculum in mora” e da 

prova inequívoca, que conduza à verossimilhança da alegação, ante a não 

comprovação do pagamento integral do débito- ausência do comprovante 

relativo ao mês de abril de 2017 (art. 300, caput do NCPC). Assim sendo, 

INDEFIRO a antecipação de tutela, podendo ser objeto de reapreciação 

após a contestação. 4-Assim, nos termos do art.334, do Novo Código de 

Processo civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de 

fevereiro de 2018, às 13:00 horas, A SER REALIZADA NO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO E CONFLITOS E CIDADANIA –CEJUSC. 

5-CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida no endereço indicado, para 

comparecimento à solenidade acompanhado de advogado ou defensor 

público (§9, art. 334), devendo constar expressamente no mandado, que o 

prazo para contestar se dará nos termos do art. 335, I e II, e que os fatos 

aduzidos na inicial e não impugnados serão presumidos como 

verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 344, todos da Lei 

13.105/15. CONSIGNE-SE ainda no mandado, que o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou da parte requerida à audiência de 

conciliação, é considerado ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA 

JUSTIÇA, para o qual será aplicada MULTA DE 2%(dois por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do §8°, do art. 334, do NCPC. 6-INTIME-SE a 

parte autora na pessoa de sua patrona, conforme expresso no art. 334, 

da Lei n. 13.105/15. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta, 

MT, 18 de outubro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003239-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ROCHA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SOUZA CUNHA OAB - RO2656 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS BARRETO DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

SHIRLEY BARRETO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003239-98.2017.8.11.0007 

AUTOR: MOISES ROCHA DE MELO RÉU: VINICIUS BARRETO DOS SANTOS 

Vistos. Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 10 (dez) dias para que 

o autor efetue o cumprimento da emenda à inicial, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se a Secretaria de 

Vara o necessário. Alta Floresta, MT, 05 de fevereiro de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001387-73.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE RODRIGUES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001387-73.2016.8.11.0007 

AUTOR: ROQUE RODRIGUES DE CAMPOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Intime-se a parte autora da pericia redesignada 

para o dia 19.05.2018, às 9:00horas no Hospital Geral cf. mencionado no 

Id n. 11628426 . No mais, cumpra-se nos termos da decisão proferida sob 

o id n. 4516039. Intimem-se. Às providências. Expeça-se o necessário. 

Alta Floresta, MT, 06 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000187-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BETANHO OAB - SP142955 (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS BETANHO OAB - SP20319 (ADVOGADO)

CECILIA BETANHO OAB - SP124628 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR ALFREDO DORING FILHO (REQUERIDO)

MARIA MARTA DA SILVA DORING (REQUERIDO)

LUIZA ANDRADE DA SILVA DORING (REQUERIDO)

JOSE LUIZ DORING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000187-60.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 

REQUERIDO: JOSE LUIZ DORING, MARIA MARTA DA SILVA DORING, 

OSCAR ALFREDO DORING FILHO, LUIZA ANDRADE DA SILVA DORING 

Vistos. Tendo em vista que a parte exequente informou que foram 

distribuídas duas cartas precatórias com a mesma finalidade, determino o 

cancelamento desta missiva, com as baixas de estilo. Alta Floresta, MT, 06 

de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000770-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE SIQUEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000770-16.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: PATRICIA DE SIQUEIRA DE SOUSA Vistos. Defiro a pesquisa 

de veículos em nome do requerido (CPF:321.205.108-65), via sistema 

RENAJUD. Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de 

transferência daqueles que forem encontrados. Em sendo encontrados 

bens, manifeste-se o requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo e 

providenciando o necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja 

a remoção, permanecendo como depositário do bem. Caso a diligência 

reste infrutífera, intime-se o requerido para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, promova o andamento do feito executório, sob pena de extinção. 

Intime-se. Alta Floresta, MT, 06 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002449-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002449-17.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação que 

visa à concessão do benefício de Aposentadoria por Idade, de segurado 

especial, ajuizada por MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA em face 

do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Recebida a Inicial, fora 

concedida a gratuidade de justiça e determinada a citação da autarquia 

requerida para apresentar contestação. Apresentada contestação, 

alegou-se a ausência de provas quanto à qualidade de segurada especial 

da parte autora, bem como a prescrição de créditos. Impugnação à 

contestação, cf. ID n. 11602186. Vieram-me conclusos. É o breve 

relatório. DECIDO. De largada, vislumbro que a alegação de prescrição 

ventilada pela autarquia não merece acolhimento, pois o requerimento do 

benefício se deu em 05.04.2017, não havendo, nesta demanda, a 

possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do 

art. 103, da Lei 8.213/91, estando REJEITADA a matéria. Não havendo 

questões processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. 

Dessa forma, fixo como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade 

rural pela parte Autora, durante o período de carência, de modo a 

configurar sua qualidade de segurado especial; e b) o caráter da atividade 

rural (economia domiciliar, empregado, etc.). Consigo que é ônus da parte 

Autora (inciso I, art. 373, NCPC) a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão, e o consequente recebimento, do 

benefício pretendido. Logo, à espécie do benefício pretendido, 

principalmente pelo conteúdo probatório até então produzido, é 

imprescindível que produção de prova testemunhal e do depoimento 

pessoal da parte Autora, a fim de se buscar a verdade processual acerca 

da atividade desenvolvida pela autora, ao tempo do preenchimento do 

requisito etário. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 30 de maio de 2018, às 14h00, a ser realizada na sala de audiência 

da 3ª Vara desta Comarca, ficando a parte Autora e suas testemunhas 

intimadas NA PESSOA DE SUA PATRONA para comparecer ao ato, 

independentemente da apresentação de rol prévio. Intime-se, 

pessoalmente, por via postal, a autarquia requerida, em observância a sua 

prerrogativa. Alta Floresta, MT, 06 de fevereiro de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002226-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (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)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002226-64.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração com caráter infringentes interpostos pela parte requerida, 

contra a decisão retro, que nomeou Fisioterapeuta para realizar a perícia 

na parte autora. A certidão sob o Id n. 11373290 atesta acerca da 

tempestividade dos embargos. Na sequencia, a parte autora pleiteou pela 

manutenção da decisão em que nomeou o perito Fisioterapeuta. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso, ou ainda, a correção de erro material, 

existentes na decisão judicial (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC). Em 

análise percuciente dos autos, constato que os embargos de declaração 

interpostos não merecem ser conhecidos, vez que se trata de 

irresignação da parte Embargante à decisão proferida. Não cabe em sede 

de embargos de declaração, a modificação da decisão que a parte não 

concorda, devendo a matéria desafiada ser objeto de recurso. Isto 

porque, o fisioterapeuta atua como auxiliar da justiça, seja como perito ou 

como assistente técnico e as perícias a serem realizadas no âmbito judicial 

não se tratam de ato exclusivamente de médico. Neste sentido, vejamos 

quem são os auxiliares da Justiça, ante o teor do art. 149 do CPC/15, “in 

verbis”: Art. 149: São auxiliares da Justiça, além de outros cujas 

atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o 

escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, 

o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o 

partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Ainda, 

preceitua o art. 156 do CPC/15 que: Art. 156: O juiz será assistido por 

perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou 

científico. (...) 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais 

legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente 

inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. 

Muito bem. Percebe-se que o CPC/15 é muito claro ao descrever que o 

perito é o profissional legalmente habilitado e detentor de conhecimento 

técnico ou científico. E em nenhum momento limita a atuação do perito a 

qualquer profissão que seja. Dessa forma, compreende-se que as 

perícias judiciais devem ser definidas como Perícias Técnicas e não 

perícias médicas, pois não somente o profissional médico é habilitado para 

este fim. Com efeito, a escolha pelo profissional dependerá do objeto da 

perícia. Quando a controvérsia é a existência ou não da doença 

(diagnóstico nosológico), essa perícia sim é realizada pelo profissional da 

medicina. Mas, quando a dúvida é relacionada com a incapacidade gerada 

pela doença (avaliação da capacidade funcional), como é o caso dos 

autos, eis que trata-se de cobrança de DIFERENÇA de seguro obrigatório 

DPVAT e não há dúvidas da existência da doença, pois já está 

comprovada nos autos através de exames médicos e/ou atestados 

médicos, essa conduta é FISIOTERAPÊUTICA, ou seja, essa perícia poderá 

ser realizada pelo fisioterapeuta. Ademais, denota-se fazer parte da área 

de competência e atuação do referido profissional, conforme se atém da 

resolução nº. 466, de 20 de maio de 2016, mais especificadamente em seu 

art. 3°, inciso II, senão vejamos: Art. 3º: Para efeito desta Resolução, 

considera-se perícia fisioterapêutica e assistência técnica, de acordo com 

as áreas de atuação: (...) II- Perícia Judicial, em geral, constitui a análise da 

incapacidade funcional do indivíduo em processos judiciais de qualquer 

natureza; Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Por conseguinte, mantenho a decisão retro 

pelos seus próprios fundamentos. Preclusa esta decisão, cumpra-se a 

decisão anterior. Alta Floresta, MT, 06 de fevereiro de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002662-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

LUANA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002662-23.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: NOELI DE SOUZA DA SILVA, LUANA DE SOUZA DA SILVA 

Vistos. RECEBO a inicial, pois devidamente instruída. DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

afirmação de hipossuficiência. VISTA ao MPE. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 06 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003110-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JACKSON PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003110-93.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JOSE JACKSON PAZ REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. Por ora, deixo de analisar o pleito retro, vez que compulsando 

minuciosamente os autos, verifico que a parte autora é carecedora da 

ação (ausência de legitimidade para agir), tendo em vista que, inobstante a 

parte autora afirme em sua peça inaugural que junta aos autos cópias dos 

boletos pagos, comprovando os pagamentos realizados pelo divulgador à 

empresa (ID 10714165 - Pág. 22), não foi localizada por esta Magistrada 

qualquer prova documental que demonstre, pelo menos, de forma mínima, 

o vínculo existente entre esta e a parte demandada. Ante o exposto, 

DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, momento 

em que deverá ser comprovada a efetivação do vínculo contratual 

apontado na inicial, por meio de qualquer elemento que demonstre a 

existência de relação jurídica entre as partes, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Intime-se a parte autora. Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e conclusos. Às providências. Alta Floresta, MT, 06 de 

fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001447-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIR CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

QUITERIA MAGNA PEREIRA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CIPRIANI OAB - MT21468/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001447-12.2017.8.11.0007 

AUTOR: JOSENIR CONCEICAO OLIVEIRA RÉU: QUITERIA MAGNA PEREIRA 

SILVA Vistos. Inicialmente, revogo a decisão retro, vez que lançada 

equivocadamente. Especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sua relevância e pertinência, no prazo de 15 

(quinze) dias. Alta Floresta, MT, 06 de fevereiro de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000287-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOCELL COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDINEI APARECIDO BALDASSE (EXECUTADO)

LUZIA BENEDITA BALDASSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: TECNOCELL COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME, LUZIA 

BENEDITA BALDASSE, VALDINEI APARECIDO BALDASSE Vistos. 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 

290 do atual CPC Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Alta 

Floresta, MT, 06 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003178-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR ALVES FREIRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003178-43.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALDEIR ALVES FREIRE Vistos. 

Trata-se de pedido de liminar de busca e apreensão formulado por Itaú 

Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda contra Valdeir 

Alves Freire, com base no Decreto-Lei 911/69. O contrato de 

financiamento com alienação fiduciária está regularmente formalizado 

entre as partes e comprovada a mora pela notificação extrajudicial 

anexada ao Id n. 10781257. Assim: 1) DEFIRO, liminarmente, a busca e 

apreensão do veículo Marca: FIAT Modelo: STRADA ADVENTURE FLEX, 

Ano: 2012/2012, Cor: PRATA, Placa: OAT-8932, RENAVAM: 

00461257491, CHASSI: 9BD27804PC7517778, descrito na inicial, 

expedindo-se o competente mandado, devendo o bem ser depositado em 

mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, que será responsável 

pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do bem. 2) Após executada a 

liminar, o devedor terá o prazo de 05 (cinco) dias para pagar a dívida 

pendente que, segundo os valores atualizados, apresentados pelo credor 

é de R$29.737,37, sendo que neste prazo o bem deverá permanecer 

nesta Comarca. 3) Cumprida a liminar, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, ou requerer 

a purgação da mora, esta, no prazo apontado no item “2”. 4) Para efeito de 

pronto pagamento da dívida, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da dívida apontada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 06 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002571-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARINDA JOSE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAMOS VIEIRA OAB - MT23085/O (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 11530020 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

11530031 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

11530020, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011259-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA *Número do Processo: 

8011259-90.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VALNIR TELLES DE OLIVEIRA 

JUNIOR EXECUTADO: GABINETE DO GOVERNADOR Vistos. Intime-se o 

credor para, em cinco dias, apresentar o demonstrativo atualizado do 

débito executado para viabilizar a expedição de RPV. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 05 de maio de 2017. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010193-75.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA *Número do Processo: 

8010193-75.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VALNIR TELLES DE OLIVEIRA 

JUNIOR EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos. Retifique-se a autuação do feito a fim de que passe a constar 

como executado o Estado de Mato Grosso. Intime-se o credor para, em 

cinco dias, apresentar o demonstrativo atualizado do débito para viabilizar 

a expedição de RPV. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 05 de maio de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003504-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SHEYLA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GOMES DE SOUZA OAB - SP370643 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003504-03.2017.8.11.0007 

AUTOR: SHEYLA DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Trata-se de “Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela Jurisdicional” proposta por SHEYLA DOS SANTOS contra a 

instituição financeira BANCO BRADESCO S/A. Alega a parte autora que 

pactuou contrato com a instituição financeira cujo objeto é a concessão de 

um financiamento para a aquisição de um veículo, sendo a operação 

parcelada em 48 (quarente e oito) prestações mensais e consecutivas de 

R$ 801,74 (oitocentos e um reais e setenta e quatro centavos). Autora 

entende que o contrato possui inúmeras ilegalidades, traduzindo-se em 

verdadeiros excessos que resultam da cobrança ilegal de encargos. 

Dessa forma, pretende a parte autora a revisão judicial do contrato 

celebrado com o requerido, a declaração de nulidade das cláusulas 

abusivas do contrato, a restituição do valor em dobro que entende ter 

pago a mais e por fim a concessão da justiça gratuita. Requer a 

concessão de tutela antecipada para autorizar a consignação do valor 

das parcelas no montante que entende ser devido. Com a petição inicial 

foram juntados documentos. É O RELATÓRIO. Fundamento e Decido. 

Defiro o requerimento de assistência judiciária, ante a afirmação do 
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requerente de ser necessitado, declaração realizada sob as penas legais, 

com fulcro na Lei n.º 1.060/50. Passo à análise do pedido de antecipação 

de tutela formulado pela parte autora. Insta delinear que de acordo com o 

NCPC o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deverá ser avaliado 

sob a nomenclatura das “Tutelas Provisórias”. Pela Lei 13.105/15, as 

tutelas provisórias distinguem-se entre tutelas de urgência e tutelas de 

evidência, sendo que as primeiras pressupõem a existência de perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 e ss., NCPC), 

enquanto as últimas prescindem de tal análise, sendo cabíveis nos 

hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 311. No vertente caso, não 

vislumbro, até mesmo pela ausência de alegação da parte requerente 

neste sentido, qualquer perigo de dano à bem jurídico ou risco ao 

resultado útil do processo, razão que leva a crer que o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela assume o caráter de tutela de evidência 

nesta nova ordem jurídica processual. Assim, cumpre-nos averiguar se o 

pedido em voga encontra cabimento nas previsões legais dos incisos do 

art. 311 do NCPC, bem como verificar se se poderá decidir acerca da 

concessão da tutela provisória liminarmente. Então vejamos: “Art. 311. A 

tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração 

de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: 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.” Pois 

bem. Nos termos do parágrafo único acima colacionado, apenas nas 

hipóteses dos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente. No caso em 

tela, a parte autora pretende a concessão de tutela de evidência para o 

fim de realizar o depósito judicial do valor incontroverso, ou seja, do valor 

que entende devido (R$ 26.957,28). Sendo assim, o caso em tela versa 

sobre pedido reipersecutório, aplicável é o inciso III. Nestes casos, a 

orientação jurisprudencial indica que para evitar a caracterização da mora 

e, consequentemente, impedir a inscrição do nome nos cadastros 

restritivos de crédito, cumpre ao devedor o depósito judicial da 

integralidade da parcela contratada ou, se parcial o depósito, a 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - 

DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO - FACULDADE - NEGATIVAÇÃO 

DO NOME - MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO CONSUMIDOR - 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Na ação 

revisional de contrato, a antecipação dos efeitos da tutela só tem lugar se 

demonstrada, de forma segura, a plausibilidade do direito alegado. Para 

evitar a caracterização da mora, bem como a inscrição nos cadastros 

restritivos de crédito e manter a posse sobre o bem, cumpre ao devedor 

demonstrar os seguintes requisitos: ação proposta pelo devedor; efetiva 

demonstração da aparência do bom direito; e o depósito do valor 

incontroverso ou a prestação de caução idônea. (AgRg no AgRg no Ag 

1039401/GO- STJ).” (TJMT, AI, 9478/2013, DES.GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/06/2013, Data 

da publicação no DJE 03/07/2013). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

REVISIONAL – DEPÓSITO JUDICIAL DE PARTE DO VALOR CONTRATADO 

- VEROSSIMILHANÇA DA ABUSIVIDADE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – 

DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DA PARCELA CONTRATADA – 

MORA DESCARACTERIZADA - EXCLUSÃO DO NOME DEVEDOR DOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO DO DEVEDOR 

NA POSSE DO BEM FINANCIADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 

A mera propositura de Ação Revisional não tem o condão de obstar os 

efeitos da mora (STJ, Súmula 381). Para obstar ou cancelar os efeitos da 

mora, em antecipação de tutela, o devedor deve efetuar o depósito judicial 

da integralidade da parcela contratada ou, se parcial o depósito, deve 

demonstrar que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito 

e em jurisprudência consolidada do c. STF ou c. STJ (REsp nº 

1061530-RS). Afastada a mora, afigura-se razoável que o veículo seja 

mantido na posse do devedor, bem como a exclusão do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, até que seja dirimida a discussão sobre as 

taxas, juros e outros encargos financeiros.” (TJMT. Agravo de 

instrumento. Número Processo: 0128913-03.2012.8.11.0000 - 128913 / 

2012. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator DES.MARCOS 

MACHADO. Data de Julgamento: 19/12/2012. Data de Publicação: 

10/01/2013.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. RECEBIMENTO COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO 

DO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 

TEMA INSERTO NO ART. 334, I, DO CPC, NÃO PREQUESTIONADO. 

SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. 

NEGATIVAÇÃO DO DEVEDOR EM BANCOS DE DADOS. SATISFAÇÃO 

CONCOMITANTE DE REQUISITOS. NECESSIDADE. MATÉRIA APRECIADA 

PELA 2ª SEÇÃO, SOB O RITO DO ART. 543-C, DO CPC (RESP 

1.061.530/RS, DJE DE 10/3/2009). RECURSO MANIFESTAMENTE 

INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC. [...] 4. A 

Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 

1.061.530/RS, representativo de controvérsia repetitiva, nos termos do art. 

543-C, do CPC, sedimentou o entendimento de que a simples discussão 

judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a 

negativação do devedor nos bancos de dados, a qual reclama a presença 

concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor 

contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva 

demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e 

c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela 

incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do 

débito. (Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe de 

10/3/2009). [...] 7. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” 

(STJ. EDcl no Ag 1420439/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 22/05/2012). Pois bem. 

Analisando os documentos que instruem a petição inicial, verifico 

claramente a formalização do negócio jurídico entre as partes, bem como a 

intenção do requerente em revisá-lo. Verifico, ainda, que o valor tido como 

incontroverso e que o requerente pretende consignar em juízo é pautado 

em cálculos objetivos realizados por profissional da área de contabilidade, 

de sorte que o referido valor não se trata de mera indicação infundada do 

requerente, mas sim obtido por parâmetros lógicos, transmitindo seriedade 

capaz de materializar o princípio da boa-fé objetiva e configurar a 

aparência do bom direito. Dessa forma, entendo que restam preenchidas 

as hipóteses elencadas pela orientação jurisprudencial acima descrita, 

porquanto há ação proposta pelo devedor contestando a existência 

parcial do débito; há efetiva demonstração de que a pretensão se funda 

na aparência do bom direito; e há possibilidade depósito ou prestação de 

caução idônea do valor referente à parcela incontroversa. Há que se 

enaltecer, ainda, a presença do fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, o qual se consubstancia no fato de que o contrato objeto 

de revisão autoriza a parte requerida a incluir o nome da autora em órgãos 

restritivos de crédito em caso de mora. Portanto, vislumbro presentes os 

requisitos que ensejam a concessão de tutela de evidência, razão pela 

qual deve ser deferida a liminar pretendida pelo requerente. Ademais, o 

contexto probatório dos autos revela de forma satisfatória, mesmo em 

cognição sumária, que o litígio entre as partes não se dá pela existência 

ou inexistência do débito principal, mas sim pela constatação de que o 

valor dos juros remuneratórios está sendo pago em quantia superior à 

contratada. De outro norte, além da dívida estar sub judice, o autora 

formulou pedido de consignação em pagamento do valor incontroverso, o 

qual poderá ser levantado pelo requerido. Ante o exposto e por vislumbrar 

a presença dos requisitos previstos artigo 311, III, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar que a parte 

autora deposite judicialmente o valor incontroverso das parcelas, ou seja, 

a quantidade R$ 701,11 (setecentos e um reais e onze centavos), 

devendo a parte ré apresentar em 10 (dez) dias o histórico de 

pagamentos realizados pela autora. Certificado o depósito do valor 

incontroverso, OFICIE-SE ao banco requerido para que apresente a conta 

em que será depositado o referido valor, devendo abster-se de realizar 

cobranças, bem como de realizar quaisquer negativações, referente ao 

financiamento número 4374722395, em nome da requerente. No que tange 

ao pleito de inversão do ônus da prova, a doutrina mais abalizada entende 

que só pode ocorrer em duas situações: a) quando o consumidor for 

hipossuficiente; ou b) quando for verossímil a alegação do consumidor 

(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor. 7ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2001. Pág. 733). A 

hipossuficiência a que se refere o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, vincula-se, fundamentalmente, a dificuldade técnica do 
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consumidor em provar os fatos constitutivos de seu direito. Configura-se 

quando estão presentes complexas questões de ordem técnica de 

conhecimento restrito do fornecedor que podem inviabilizar a pretensão do 

autor. Não é a hipótese dos autos, posto que o simples fato do autor ser 

consumidor não implica reconhecer sua hipossuficiência para 

comprovação dos fatos constitutivos do direito pleiteado, nos termos do 

art. 373 do Novo Código de Processo Civil. Conforme a jurisprudência dos 

tribunais pátrios, a inversão do ônus da prova, em casos análogos, é 

admissível apenas no tocante a documentos que estejam em poder da 

parte contrária, sem acesso pela parte autora. Desta feita, determino a 

inversão do ônus da prova apenas no tocante a documentos que estejam 

em poder do requerido sem acesso à parte autora. Considerando os 

moldes do deferimento do pleito de inversão do ônus da prova, resta 

prejudicado o pedido de exibição de documentos, motivo pelo qual deixo 

de apreciá-lo. Por entender medida cabível, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 15 de março de 2018, às 14h20min, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. Cite-se 

o requerido no endereço indicado, devendo constar no mandado que 

compareçam no local, dia e hora acima indicados acompanhados de 

advogados ou defensores públicos (§9, art. 334), consignando que o não 

comparecimento injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO 

À DIGNIDADE DA JUSTIÇA e será aplicada MULTA DE ATÉ 2% (DOIS 

PORCENTO) do valor da causa (R$100.000,00) (§8º, art. 334). O mandado 

deverá indicar, expressamente, que o prazo para contestar se dará nos 

termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na inicial e não impugnados 

serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 

341 e 344, todos da Lei 13.105/15. Por fim, retifique-se a autuação do feito 

quanto à assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 09 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 27146 Nr: 3699-93.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suetônio Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Salvador Peres Peres - 

OAB:6440-D

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.Condeno a Parte 

Autora ao pagamento de custas e despesas processuais.Após o trânsito 

em julgado, determino a liberação de quaisquer bens/valores constritos, se 

houver.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 144175 Nr: 5289-51.2016.811.0007

 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: AdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 “Vistos.

1- Tendo em vista o não comparecimento do autor e também não o 

comparecimento do representante do réu outra saída não há do que a 

extinção por abandono, dado ausência do autor.

2- ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito por 

ABANDONO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.

3- Tendo em vista que as partes gozam de assistência judiciária gratuita 

isento ambas de custa honorárias.

 4- Saem todos intimados, após o transcurso do prazo recursal, ao 

arquivo.

5- Cumpra – se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 160517 Nr: 6370-98.2017.811.0007

 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: LSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wandacy Veloso Soares 

Botelho - OAB:12600/AL

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

OAB:5476/MT, Milton dos Santos Souza Junior - OAB:19.385/MT, 

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

 “Vistos.

 1- Tendo em vista o não comparecimento do autor, mesmo representado 

pelo advogado particular, outra saída não há do que a extinção por 

abandono, dado ausência do autor.

2- ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito por 

ABANDONO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.

3- Condeno o autor a pagar honorários no montante de 20% do valor dado 

à causa, visto que trata – se de sentença sem condenação, bem como 

nas custas processuais, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita 

suspendo a exigibilidade dessa verba até a alteração fática da situação.

4- Saem todos intimados, após o transcurso do prazo recursal, ao 

arquivo.

5- Cumpra – se

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001489-95.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIELE CARLEIS DA SILVA (EXECUTADO)

E. C. DA SILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001489-95.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: E. C. DA SILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - 

ME, EDIELE CARLEIS DA SILVA Vistos. DEFIRO o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código 

de Processo Civil. Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via 

BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da 

executada EDIELE CARLEIS DA SILVA (CPF nº023.265.891-90) até o valor 

indicado pela Exequente (R$ 20.250,90). Frutífera ou parcialmente frutífera 

a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, proceder-se-á à 

liberação de eventual indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos 

para ambas as partes. Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), 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 05 (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 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC. Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de 

Processo Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações. Intime-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI JUIZ DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002146-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO APARECIDO VELOSO DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002146-03.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: ERALDO APARECIDO VELOSO DOS REIS Vistos. DEFIRO o 

pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

do Código de Processo Civil. Sem dar ciência à parte contrária, 

providenciar-se-á, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros 

existentes em nome do(s) executado(s) até o valor indicado ao ID. 

10788518. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e 

quatro horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes. Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), 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 05 (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 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo 

de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e voltem-me conclusos 

para as providências elencadas no §5º, do art. 854, do NCPC. Acaso haja 

impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, 

tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores deliberações. 

Intime-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 

29 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234307 Nr: 12246-77.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Benedito Lopes, Márcia Helena Rocha de 

Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odília Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 VISTOS.

 1.RECEBO os embargos à execução, uma vez que tempestivos (fl. 28).

 2.INTIME-SE o Embargado para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 dias (art. 920,I, CPC/2015).

3.A ação principal deverá prosseguir nos termos do art. 919, CPC/2015.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224517 Nr: 5632-56.2016.811.0004

 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: Leonel Pereira Neres

 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:

 VISTOS.

1.Compulsando os autos contata-se que as fotos de fl. 17 não podem 

servir como prova, pois, não se pode auferir a veracidade do alegado em 

virtude da sua má qualidade. Deste modo, INTIME-SE o requerente para, 

querendo, junta-las aos autos em qualidade superior, no prazo de 15 

(quinze) dias.

2.Ademais, não havendo preliminares para serem analisadas nem 

nulidades para sanar, DOU O FEITO POR SANEADO.

3.DEFIRO a produção de prova testemunhal, com fundamento no art. 370, 

CPC/2015, e desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA 

O DIA 21 DE MARÇO DE 2018, ÀS 14h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO), devendo as partes apresentar rol de testemunhas, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão (art. 357, §4º, CPC/2015).

4.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 importa desistência da inquirição da testemunha 

(§3º, art.455, CPC/2015).

5.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).

6.Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190754 Nr: 10845-14.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportadora e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191514 Nr: 11384-77.2014.811.0004

 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: Cândida Souza Woiciechoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves, Judith Dias Teixeira 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

1.Tendo em vista que a audiência retro não aconteceu em decorrência da 

ausência de um Defensor Público responsável pela primeira vara cível e 

que o problema já foi sanado, DESIGNO nova audiência de instrução e 

julgamento PARA O DIA 28 DE MARÇO DE 2018 às 16h00min (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO).
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2.Expeça-se o necessário. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204167 Nr: 6183-70.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hsbc Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17.571-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s) 

advogado(a,s) da parte requerida não estava(m) cadastrado(a,s) junto ao 

sistema eletrônico de dados desta Comarca, Apolo, e já regularizada tal 

situação, impulsiono o feito para que se intime a parte requerida, via 

matéria de imprensa, do impulsionamento de fl. 121, abaixo transcrito.

DECISÃO/SENTENÇA/impulsionamento: "INTIME-SE o executado, nos 

termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer embargos, no prazo 

de 30 dias a contar da referida intimação."

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado de fls. 81/84 foram devolvidos na secretaria com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 S

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265001 Nr: 16168-92.2017.811.0004

 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: CEFCP, JFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Núcleo de Prática Jurídica - Cathedral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora não estava(m) cadastrado(a,s) junto ao 

sistema eletrônico de dados desta Comarca, Apolo, e já regularizada tal 

situação, impulsiono o feito para que se intime a parte autora, via matéria 

de imprensa, da decisão/sentença de fls. 34, abaixo transcrita.

DECISÃO/SENTENÇA: "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 FEVEREIRO DE 

2018, às 13h30min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 

695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu advogado 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 50% (cinquenta 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/20158. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253590 Nr: 8749-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselma Brainer de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Mazetto Neto, Antônio Carlos Mazetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:35137/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/O, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - 

OAB:MT 20194, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:GO 28.789

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça no valor 

de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 186480 Nr: 7429-38.2014.811.0004

 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: Abadia dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcolino Ferreira da Silva, João Fernandes de 

Souza, Ilda Valéria Ferlete, Antônio Ferreira Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO proposta pelas partes acima 

mencionadas.

Tendo em vista a impossibilidade de realização da audiência designada 

anteriormente (fls. 89), REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PARA O DIA 18 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15H30MIN 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).

Ainda, Proceda-se à citação da requerida uma vez que comprovado 

depósito da diligência do Oficial de Justiça.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 156708 Nr: 8956-30.2011.811.0004

 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: Cleide Gomes da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves, Nelson Pereira de 

Souza, Gisele Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta entre as partes acima 

mencionadas.

Verifico que às fls. 31 o Requerente pugnou pela redesignação da 

audiência de conciliação em virtude de ser residente na cidade de Campo 

Grande-MS. Aliado a isso, a requerida ainda não foi citada.

 Sendo assim, REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação para o dia 

24 DE JANEIRO DE 2018, ÀS 15h50min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

Ainda, Proceda-se à citação da requerida uma vez que comprovado 

depósito da diligência do Oficial de Justiça.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 164412 Nr: 6170-76.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicomedes Rodrigues Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Leite de Oliveira, Leila Márcia Carrijo 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte requerida, para 

efetuar o pagamento das custas processuais, no total de R$ 545,96, 

conforme calculo de folhas 122, devendo ser emitida apenas uma guia, no 

valor de 470,62, no site do www.tjmt.jus.br; e mais R$ 75,34 referente as 

custas do contador/distribuidor não oficializado, devendo depositar na 

conta corrente 52.600-2 Agência Banco do Brasil 7140-4. Sob pena de 

PROTESTO. Devendo comprovar nos autos o recolhimento, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 195980 Nr: 1104-13.2015.811.0004

 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: José Victor de Jesus Camara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edifício Fabiana - CONDOMÍNIO, Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 

21.673, Vanessa Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 104/111 apresentado pela 

parte requerida (Banco do Brasil S/A), fora interposto tempestivamente e 

preparado às folhas 11v/112. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono 

os presentes autos para intimação das partes apeladas para 

contrarrazoarem no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 207686 Nr: 8118-48.2015.811.0004

 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: Esly Borges Massena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 126/201 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e sendo isento de 

preparo. 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 Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269148 Nr: 413-91.2018.811.0004

 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: Sílvio de Almeida Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Marques Silveira, Valdivino Rosa, Leandro 

de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 30, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 173210 Nr: 6377-41.2013.811.0004

 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: Ana Maria de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 151/212 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e sendo isento de 

preparo. 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 Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 201454 Nr: 4647-24.2015.811.0004

 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: Suelma Luiza Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 99/154 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e sendo isento de 

preparo. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161370 Nr: 2243-05.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. F. dos Santos Feitosa e Cia Ltda Me, Flávia 

Fernandes dos Santos Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cogeplan - Construções e Empreendimentos 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Wesley 

Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Rafael Zílio 

Renofio - OAB:SP 225.281

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PABLO CARVALHO 

DE FREITAS, para devolução dos autos nº 2243-05.2012.811.0004, 
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Protocolo 161370, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33530 Nr: 1035-98.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Organização Estrela de Móveis e 

Eletrodomésticos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PEDRO S. DOS 

SANTOS - OAB:6479MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENNIS MACHADO 

DA SILVEIRA, para devolução dos autos nº 1035-98.2003.811.0004, 

Protocolo 33530, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203627 Nr: 5845-96.2015.811.0004

 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: Bartira Bibiana Stefani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denise Gomes Teixeira Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurelio Alves de 

Oliveira - OAB:5948/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JIMMY COSTA 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 5845-96.2015.811.0004, 

Protocolo 203627, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260861 Nr: 13527-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. F. dos Santos Feitosa e Cia Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cogeplan - Construções e Empreendimentos 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Rafael Zílio 

Renofio - OAB:SP 225.281

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PABLO CARVALHO 

DE FREITAS, para devolução dos autos nº 13527-34.2017.811.0004, 

Protocolo 260861, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 203112 Nr: 5559-21.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS, LMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre petição e documentos de folhas 41/53, no prazo de 

05 ( cinco) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 174738 Nr: 8230-85.2013.811.0004

 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): André Lázaro da Silva, Andre Luiz de Oliveira 

Batista, Atila Batista dos Santos, Carlos Henrique Alves de Moraes, Weber 

Alves de Abreu, Jean Felipe de Souza Mesquita, Leandro Guimaraes 

Teodoro, Weliton Carvalho de Sousa, Wellyngton Figueiredo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Henrique Alves de Moraes - OAB:15409/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - 

OAB:MT 15.039

 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 acusado, da designação de audiência de 

Inquirição da testemunha ISMAEL SALDANHAN JUNIOR para o dia 

17/04/2018, às 14:00 hs, nos autos de Carta Precatória CÓDIGO 513262, 

em tramite na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Varzea Grande-MT, devendo o causidico acompanhar o 

andamento da missiva independente de nova intimação deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 237128 Nr: 14224-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Henrique Furtado Martins, Cláudio 

Aparecido de Oliveira, Helder Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA MUZZI VIEIRA - 

OAB:17.783, ANDRE ASSIS ROSA - OAB:19.077/MT, Carolina Zenier 

Rezende do cCarmo - OAB:19.970, Karina Souza Kasper - 

OAB:OAB/MS 17.434, Leonardo Bega Feijó - OAB:OAB/MS 16.919

 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 

certidão de fls. 148, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 181468 Nr: 3316-41.2014.811.0004

 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: Fundo Patrimonial Lavra Sociedade Simples Ltda, Otto 

Steiner Junior, Antonio Eduardo Livramento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joisi Teresinha Paulo dos 

Santos - OAB:12093/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, RAISA SOUZA RONDON - OAB:OAB/17321, 

Thais de Freitas Melo - OAB:21679/MT

 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 requerido, para querendo, no prazo de QUINZE 

dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 204/215.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 77236 Nr: 728-71.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eternit S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Jerusalém Engenharia Construção e 

Consultoria Ltda, Agenor Jacomini, Luiz Antônio Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson Gomes da Silva - 

OAB:183333/sp, Fernando Rudge Leite Neto - OAB:84786/SP, Luiz 
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Antonio Gomiero Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação das partes, para manifestarem acerca da avaliação de fls. 176, 

no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 244625 Nr: 2490-10.2017.811.0004

 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: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Ferreira Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis 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.: 263702 Nr: 15306-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBdC, SKB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz de Freita Costa Amadio 

- OAB:9707-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a justificativa de fls.30/44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 268854 Nr: 200-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Brasil Comércio Eiteli Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Ferreira Barbosa Supermercado ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DARIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13226

 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): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 234730 Nr: 12576-74.2016.811.0004

 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: Amanda da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dino Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando o transcurso de prazo superior ao solicitado, intime-se a 

inventariante para no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar as primeiras 

declarações, sob pena de remoção do cargo.

Após a apresentação das primeiras declarações, cumpra-se integralmente 

a decisão de fls. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 244665 Nr: 2524-82.2017.811.0004

 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: José Carlos de Oliveira, Daphnis Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nadir Gonçalves Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Silva Souza - 

OAB:MT/21710/O, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Rafael Arduini 

Azolini - OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitere-se a intimação do inventariante para no prazo de 10 (dez) dias, 

comparecer a secretaria da 4ª Vara Cível para assinar o Termo de 

Compromisso de inventariante, sob pena de remoção do cargo.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 259918 Nr: 12846-64.2017.811.0004

 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 Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pereira da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 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 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 264829 Nr: 16067-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Furlanetto - OAB:SP 

348485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, informar o endereço, de forma detalhada, para o devido cumprimento 

do mandado de citação, conforme a certidão do oficial de justiça de fls. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 151906 Nr: 2350-83.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naghai Narcizio dos Santos e Silva, Maria 

Auxiliadora Alves dos Santos e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 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 149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 177121 Nr: 11292-36.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mourão, Tânia Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix Henrik Batista de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 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 102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 189686 Nr: 10045-83.2014.811.0004

 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: Silma Oliveira Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Max Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Sobre a petição de fls. 49/50 diga à inventariante, para no prazo de 10 

(dez) dias manifestar.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 209008 Nr: 8901-40.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 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$ 275,00 (duzentos e setenta 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.: 222270 Nr: 4199-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor da Costa e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lemes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Antonio Rodrigues 

Dias - OAB:14.452/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, efetuar o pagamento dos emolumentos cartorários no valor de R$ 

315,00 (trezentos e quinze reais), 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 259075 Nr: 12226-52.2017.811.0004

 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: Jheique Santos Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 58/102 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 260655 Nr: 13391-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO ABDALLA SILVA ELIAS, Rafael 

Magalhães Souza Queiroz Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 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 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 261084 Nr: 13682-37.2017.811.0004

 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: S. Gomes & M. Reis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinvma - Sindicato dos Empregados em 

Empresas de Segurança - 74.092.818/0001-18

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 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 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 71586 Nr: 4897-38.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudionor Santana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GOMES DE MORAES - 

OAB:21.078, Guilherme Arruda de Oliveira - OAB:23.613-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - OAB:

 VISTOS.

Em análise dos autos, verifico que a determinação de fl. 285 deferiu a 

expedição de alvará para levantamento de valores em nome diverso 

daquele pretendido. Consoante ao exposto, não foi possível o 

cumprimento do alvará.

Desta forma, chamo o feito à ordem, revogo despacho de fl. 285.

Expeça-se alvará quanto aos valores eventualmente existentes, em favor 

de Claudionor Santana e sua Advogada Bruna Gomes de Morais-OAB/MT 

n°21.078, nos termos requeridos e em consonância com o demonstrativo.

Cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, por 

telefone inclusive, para que tome ciência da liberação efetuada em nome 

da advogada, nos termos do art. 450, §3° da CNGC.

Após, arquive-se o presente feito, com as baixas e anotações devidas.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 92279 Nr: 6073-81.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Pública->Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, Tadeu Baisi Cortez, Leda Guimarães de Araújo Cortez, José Abud, 

José Antonio Galdeano Abud, Dulcelina Jacomini Abud, Geni Galdeano 

Vaz Abud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls.215/216, destes autos, no prazo de 15 

(dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 96012 Nr: 928-10.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Inácio da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evair de Paula Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-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 Rondonópolis-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 150074 Nr: 9714-43.2010.811.0004

 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: Willian Duarte de Moraes, Betânia Anunciação Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Norberto Schwantes, Gerthud 

Schwantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Face ao exposto, pelo que dos autos constam e em homenagem à 

jurisprudência acerca do assunto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com base 

no artigo 1.240, do Código Civil, declarando em favor WILLIAN DUARTE DE 

MORAES E BETÂNIA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA o domínio do seguinte 

imóvel:- Lote Possuído por WILLIAN DUARTE DE MORAES E BETÂNIA 

ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA: imóvel de terreno urbano localizado na quadra 

12, lote 05, na Rua Liberdade, Bairro Jardim Serra Dourada, Barra do 

Garças - MT. Expeça-se o competente mandado para transcrição no 

Serviço Notarial e de Registro de Imóveis competente, determinando seja 

registrado e matriculado o imóvel, para que sirva de título dominial aos 

autores.Deixo de condenar a ré em custas processuais e honorários 

advocatícios.Certificado o trânsito em julgado, observado as formalidades 

legais, aguarde-se o prazo de 06 (seis) meses e, não havendo 

provocação das partes, arquive-se, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 164807 Nr: 6664-38.2012.811.0004

 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: Joarez de Souza Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nelci de Sousa Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de avaliação do imóvel, a ser realizada pelo Sr. Oficial de 

Justiça, na forma do art. 870 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mediante juntada nos autos do respectivo laudo de avaliação.

Apresentado o laudo de avaliação, intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me para deliberar.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165558 Nr: 7682-94.2012.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton José Machado, Coracy Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miron Coelho Vilela - 

OAB:MS 3735

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES para, no prazo legal, 

manifestar sobre os honorários do perito judicial de fls. 159/166, conforme 

despacho de fls. 156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 181043 Nr: 2937-03.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora de Sousa Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Novo Mundo Móveis & Utilidades Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Leite Almeida 

Alves - OAB:140.185/MG, Marcelo Antunes Santos - 

OAB:139.963/MG, Maria Antônia de Souza Aguiar - OAB:115.965/MG, 

Natália Cristina Marques Pimenta - OAB:129.858/MG

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, querendo 

manifestar sobre a quitação da divida, acostada às fls. 159/160.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 196137 Nr: 1216-79.2015.811.0004

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->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: Hailton Pereira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton César Sentinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES para apresentarem, no 

prazo de 15 (quinze)dias, os memorais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 197484 Nr: 2208-40.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kamilla Regina de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Francisco de Sousa, Florentina 

Pereira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA SOUZA LIMA - 

Defensora Pública - OAB:9525/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES para querendo 

manifesta sobre o Relatório de Estudo Social, acostado às fls.43/50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 224496 Nr: 5617-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCBW, Tatiana Vieira Bonfim
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Henrique Pereira Wehren, Adolfo João 

Wehren

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

de Mato Grosso - OAB:, João Augusto de Oliveira Dolzan - 

OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE FERREIRA 

GOMES - OAB:20.444-MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a justificativa de fls. 58/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 252164 Nr: 7784-43.2017.811.0004

 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: José Antônio Ferreira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crefisa S/A Crédito, Financiamento & 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8.689

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 60/108, destes autos, no prazo de 15 (dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 254874 Nr: 9513-07.2017.811.0004

 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: Neuraci Nunes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Jandir Luiz Rohden, 

Jeantte Nafez El Bazi, ZILEIDE CARDOSO DE SOUZA GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Alves dos Santos 

Batista - OAB:23392/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 92/122 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 255403 Nr: 9855-18.2017.811.0004

 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: Cláudia Cristina Evangelista Coura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nelcimar Rodrigues Coura, Thaís 

Cristina Coura Vitória, Lais Cristina Coura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 Vistos.

RECEBO a inicial, com a sua emenda, eis que apta, preenchendo todos os 

requisitos legais.

Trata-se de Abertura de Inventário, ajuizada por Cláudia Cristina 

Evangelista Coura, dos bens deixados por Nelcimar Rodrigues Coura, 

devidamente qualificados nos autos.

Nomeio inventariante a requerente Cláudia Cristina Evangelista Coura, que 

prestará compromisso em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 617, 

paragrafo único do CPC.

 Designo o dia 05 de abril de 2018 às 16:30hrs (MT), para a realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação.

Sem prejuízo, intime-se a inventariante, de acordo com o art. 620 do CPC, 

para no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar as primeiras declarações.

 Cumprido o item anterior, citem-se os herdeiros e a Fazenda Estadual 

para, no prazo legal, manifestarem-se sobre as primeiras declarações.

Intimem-se as Fazendas Federal e Municipal para, querendo, em 10 dias, 

manifestarem-se sobre as primeiras declarações.

Após, ao Ministério Público para que informe se possui interesse.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 260158 Nr: 13038-94.2017.811.0004

 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: Marcia Lima Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Marques Batista, Giovanna 

Marques Batista, Espólio de Luiz Carlos Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANY CAETANO DE BRITO - 

OAB:22744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARI ANDRADE DE 

OLIVEIRA - OAB:13963

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 67/74, destes autos, no prazo de 15 (dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 261988 Nr: 14238-39.2017.811.0004

 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: Eliete Carvalho de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderson Borges Moraes, Arlete Marques 

Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:17.037 A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 180/230 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 265568 Nr: 16536-04.2017.811.0004

 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: Jaqueline Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Leite Ramos Filho - 

OAB:MT 22.282, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA HELENA SILVA ROSA - 

OAB:22168/O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 25/45 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 82926 Nr: 6178-92.2008.811.0004

 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: Jair Guimarães de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 84476 Nr: 7690-13.2008.811.0004
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 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): Adilson dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 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 223.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 95610 Nr: 518-49.2010.811.0004

 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: Rondon Lucas Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcinéia de Godoi Pinto - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 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 235.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 97673 Nr: 2662-93.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artemio Listoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Walter Barbosa Ferolla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Morillo Cremasco junior - OAB:600/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126, Morillo Cremasco Junior - OAB:600-A/MG

 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 205.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165882 Nr: 8121-08.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Cardoso Silva Júnior, Sérgio Cardoso 

Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, Indefiro, por ora, o pedido do exequente, valendo-me do 

disposto no art. 476 da CNGC que dispõe: “As requisições de informações 

à Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo Magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição;”Intime-se a parte autora, para que 

cumpra com o determinado retro e requeira o que entender de 

direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Barra do Garças, 18 de janeiro 

de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 170468 Nr: 2855-06.2013.811.0004

 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: Gilson Ferreira Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerer o que entender por direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 173191 Nr: 6357-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Vicente Fonseca de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:MT 6.294-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a correspôndencia devolvida em fls. 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 175397 Nr: 9087-34.2013.811.0004

 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: ADB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Almeida Leão - OAB:MT 

17.068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Proceda a intimação do inventariante, pessoalmente, para, em 10 (dez) 

dias, apresentar avaliação dos bens pertencentes ao espólio, sob pena de 

remoção do cargo.

 2. Após, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, para elaboração 

dos cálculos dos impostos.

3. Apresentados os cálculos intime-se o inventariante para promover a 

quitação dos valores apurados, bem como apresentar últimas 

declarações.

4. Por fim, voltem-me para deliberar.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 175744 Nr: 9541-14.2013.811.0004

 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: Fernando César de Souza Lima, Fabiana Rodrigues 

Santana de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Oliveira Campos, Dayane Furini da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES para manifestar, sobre 

o Laudo Pericial de fls. 169/183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 190817 Nr: 10887-63.2014.811.0004

 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: Jheymys Jheys Barbosa de Macedo, Sebastiana Beatriz 

Pereira Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Lincoln de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 
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OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208017 Nr: 8344-53.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Leonardo Nunes Armando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 VISTOS.

Trata-se de embargos à execução ajuizado pelo estado de Mato Grosso, 

em face de Flávio Leonardo Nunes Armando, alegando que o requerido 

não apresentou cópia de seu último contracheque para a apuração dos 

valores devidos.

As fls. 09/13, o requerido apresentou os documentos necessários, e 

também cálculos do valor devido.

O embargante as fls. 15/18 sustentou que o valor devido é inferior ao 

apresentado pelo embargado e informou quais os índices deveriam ser 

apresentados para a realização de cálculo.

O embargado, fls. 21/26, apresentou novos cálculos e apresentou índices 

diverso do apresentado pelo embargante.

A fim de dirimir quantos as controvérsias apresentadas com relação ao 

valor devido, remetam-se os autos ao Contador judicial para a apuração 

do valor devido.

Apresentado o cálculo diga as partes no prazo de 10 (dez) dias, para 

manifestarem.

Transcorrido o prazo, com as manifestações, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 222748 Nr: 4517-97.2016.811.0004

 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: Divina Pereira da Cruz de Castro, Baltazar Menezes de 

Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Sergio Alves de Castro, Jurandi Lopes Iribarem, Keila Pereira 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 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$ 296,00 (duzentos e noventa 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.: 230468 Nr: 9365-30.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiani França Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 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.: 230486 Nr: 9380-96.2016.811.0004

 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: Antônio Miranda de Matos, Maria de jesus Fonseca 

Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Olinda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, em cumprimento ao que determina a Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

Seção 4, Item 6.4.3.1, ENVIAR a síntese da petição inicial, ou sua 

integralidade (de arquivo do Word e não em PDF) para o e-mail da vara: 

bg.4cível@tjmt.jus.br; a fim de possibilitar agilidade para expedição do 

edital de citação, tendo em vista a indisponibilidade de tempo e de servidor 

nesta Escrivania para digitação da peça preambular, face sua extensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 241809 Nr: 670-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Alves Bortolaia , Antônio 

Carlos Bortolaia

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 243946 Nr: 2030-23.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. O. S. BARRA INFORMATICA LTDA - ME, 

Vanderli Alves Medeiros, Danilson Santos Morais

 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 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.: 250145 Nr: 6659-40.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Aparecido Galvan

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 264080 Nr: 15565-19.2017.811.0004

 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: JRLZ, ALH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT

 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 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 265127 Nr: 16254-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Luiz Dalbem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 265323 Nr: 16371-54.2017.811.0004

 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: Josué Fidelis de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Maria Neves Messias Drumond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 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.: 270442 Nr: 1309-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Moura Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 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

 Promotora de Justiça Advogado

_______________________________

João Paulo Moura Cavalcante

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 207499 Nr: 8030-10.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Fiori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Alves do Nascimento 

- OAB:14024/MT, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 Sentença

Autos nº 207499

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de Aldo Fiori, nascido em 

06.02.1979, ostentando guia de execução penal com pena de 02(dois) 

anos de reclusão, pela prática da infração tipificada no art. 304, c/c, art. 

297, caput, do Código Penal, tendo sida a pena substituída por duas 

restritivas de direito (guia de fl. 13).

Quando da audiência admonitória, determinou-se condições de 

cumprimento de pena, pagamento de pena de multa e custas processuais 

no valor de R$ 745,03(setecentos e quarenta e cinco), e comparecimento 

mensal em juízo.

 É o breve relato.

2. Fundamentação

Analisando os autos, denota-se que o reeducando cumpriu integralmente 

a pena que fora lhe imposta, conforme certidão de fl. 14.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da pena.

Deste modo, em inteligência ao art. 66, inciso II da LEP, declaro extinta a 

pena face ao reeducando Aldo Fiori diante o cumprimento integral da pena.

3. Dispositivo

a) Declaro extinta a pena em face de Aldo Fiori;

b) Arquive-se.

c) Expeça-se o necessário;

d) Intimem-se, cumpra-se.

Barra do Garças, 01.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 101483 Nr: 6486-60.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPdO, RFM, FPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Declaro extinta a punibilidade do acusado Washington 

Pereira de Oliveira, em relação ao crime tipificado no art. 231-A, do CP, 

nos termos do art. 107, inciso III, do CP;b)Condeno o denunciado 

Washington Pereira de Oliveira pelo crime tipificado no art. 228, § 3º (por 
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duas vezes), do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto, vedada a 

substituição e a suspensão condicional da pena;c)Condeno o denunciado 

Fábio Pereira Barros pelo crime tipíficado no artigo 228, § 3º (por cinco 

vezes), na forma do art. 69, ambos do CP, à pena de 10 (dez) anos de 

reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, vedada a 

substituição e a suspensão condicional da pena;d)Condeno o denunciado 

Ribamar Ferreira Maciel pelo crime tipificado no artigo 228, § 3º (por três 

vezes), na forma do art. 69, ambos do CP, à pena de 06 (seis) anos e 03 

(três) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente 

semiaberto, vedada a substituição e a suspensão condicional da pena;e) 

Condeno o acusado Ribamar Ferreira Maciel em 30 (trinta) dias-multa no 

importe de 1/30 do salário mínimo o dia-multa;f)Condeno o acusado Fábio 

Pereira Barros em 50 (cinquenta) dias-multa no importe de 1/30 do salário 

mínimo o dia-multa;g)Condeno o acusado Washington Pereira de Oliveira 

em 20 (vinte) dias-multa no importe de 1/30 do salário mínimo o 

dia-multa;h)Outorgo aos réus o direito de recorrer em liberdade;i)Defiro a 

gratuidade (Lei 1.060/50);j)Na intimação dos réus quanto à sentença, seja 

cumprido art. 1.421/CNCGJ-TJMT;k)Intime-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública;l)Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para fins 

do art. 15, inciso III, da CF, e expeçam-se guias de execução penal quanto 

aos acusados Ribamar Ferreira Maciel e Washington Pereira de Oliveira. 

Quanto ao acusado Fábio Pereira Barros, após o trânsito em julgado, 

comunique-se ao TRE, expeça-se mandado de prisão e, após a captura, 

e x p e ç a - s e  g u i a  d e  e x e c u ç ã o  p e n a l . m ) E m  s e g u i d a , 

arquive-se;n)Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 165183 Nr: 7142-46.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 Termo de Assentada

 Audiência de Custódia

Autos de cód. 165183

 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 flagrado. Realizada 

a custódia. Não verificado nenhum vício nos autos, o MM Juiz decidiu, em 

áudio, determinando o arquivamento dos presentes autos, formando-se 

guia de execução penal e executivo de pena com as peças essenciais. 

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.: 231920 Nr: 10408-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leonardo Nunes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Dessa forma, quanto ao que se aplica ao caso em exame, os custos da 

cópia e da remessa e a própria remessa estão submetidos ao ônus da 

parte, que deverá quitar as despesas, não se incluindo a gratuidade 

destes procedimentos no conceitos de ampla defesa ou de plenitude de 

defesa. 5.Notifique-se a Subseção da OAB/MT, em Barra do Garças, 

cientificando-lhe desta decisão, bem como para que providencie, nos 

termos do art. 49, parágrafo único, Lei 8.906/94, nomeação de defesa 

técnica para o réu, para que atue, caso necessário, em eventual oitiva de 

testemunha sem a presença do réu (art. 217, CPP, com redação dada pela 

Lei 11.690/08), ou eventual necessidade de ausência do réu quando da 

votação (art. 485, CPP, com redação dada pela Lei 11.689/08), bem como 

para que auxilie, nos termos do art. 62, Lei 8.906/94, o réu na obtenção de 

cópia dos autos e remessa destes para a unidade prisional em que se 

encontra. 6.Imprima-se prioridade (art. 394-A, CPP, com redação dada pela 

Lei 13.285/2016). 7.Expeça-se ofício, respondendo aos de fl. 832 e de fl. 

849, informando que a decisão de pronúncia negou a transferência do réu 

para estabelecimento penal situado em outra Comarca, estando, não 

obstante ,  pendente de l iberação,  pe lo  TJMT,  no HC 

1014408-06.2017.8.11.0000 (fls. 857-864).8.Vistas ao Ministério Público, 

para fins do art. 422, CPP. 9.Em seguida, intime-se, pessoalmente, o réu, 

para fins do art. 422, CPP. 10.Após, conclusos para designação de 

sessão de julgamento. Barra do Garças, 05.02.2018Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 254235 Nr: 9116-45.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 6.Assim, defiro a saída temporária que deverá se restringir ao período de 

06.02.2018 até 12.02.2018, devendo a reeducanda se apresentar na 

Secretaria da 1ª Vara Criminal no dia 13.02.2018.7.Efetue-se cálculo de 

liquidação da pena.8.Tratando-se de análise de concessão de indulto e 

comutação de pena de pessoas condenadas, regulado pelo Decreto n.º 

9.246/2017, verifico que não é o caso de concessão por força do art. 3º, 

inc. II, do referido decreto, vez que a recuperanda ostenta condenação 

por crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 

13.346/2006).9.Intimem-se, cumpra-se.Barra do Garças, 05.02.18Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 81467 Nr: 4785-35.2008.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiva Soares de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN SOARES DE DEUS - 

OAB:OAB/GO 33.349

 Decisão

Autos de cód. 81467

1. Intime-se, por DJE, a advogada constituída (fl. 232), para apresentar 

alegações finais.

 2. Caso não apresentadas, remetam-se os autos à Defensoria Pública.

 Barra do Garças, 02.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 94470 Nr: 8266-69.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Webeu Fernandes da Silva, Antonio dos Anjos 

Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Em 02.02.2018, às 17h50min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Hellen Uliam Kuriki, 

o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Presente o reeducando. 

Realizada a oitiva. Após, o MM juiz decidiu, em áudio, determinando o 

cumprimento da decisão de fl. 89, com o arquivamento da ação penal, 
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certificando-se se houve efetivo cumprimento dos itens 1 e 5 da decisão 

referida, devendo ser elaborada guia de execução penal e consequente 

executivo de pena. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270442 Nr: 1309-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Moura Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 1. Apresentado o comprovante de depósito (fl.41), seja, conforme a 

decisão na audiência de custódia, retirada a tornozeleira eletrônica.

2. Comunique-se à Central de Monitoramento para a retirada do aparelho.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54444 Nr: 3167-60.2005.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre César Brainer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE CÉSAR BRAINER, Rg: 

1.719.426-6, Filiação: Maria Roseane Brainder, data de nascimento: 

09/02/1986, natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), serviço geral, 

Telefone 64-9625-2983. 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, em conformidade com o art. 413 do Código de 

Processo Penal, julgo procedente o pedido inicial, nessa primeira fase 

procedimental, pronunciando ALEXANDRE CÉSAR BRAINER, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do no art. 121, caput, 

c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim de que seja definitivamente 

julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri.P.R.I.C.Operando-se a preclusão “pro 

judicato”, remetam-se os autos à 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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 06 de fevereiro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012410-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RÔMULO LAMBONE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CLARA ROCHA NUNES OAB - MT18466/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados e das partes por estes, para comparecerem à 

audiência designada para o dia Tipo: Instrução Sala: INSTRUÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 23/02/2018 Hora: 07:00 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes e testemunhas, sob 

pena de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e 

contumácia seguida de extinção do processo no caso de ausência do 

requerente, neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE ANDRADE GALVAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes, por meio destes, para 

comparecerem à audiência designada para Tipo: Instrução Sala: 

INSTRUÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 23/02/2018 

Hora: 07:50 (horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas 

partes e testemunhas, sob pena de revelia e confissão no caso de 

ausência do requerido e contumácia seguida de extinção do processo no 

caso de ausência do requerente, neste caso, sem prejuízo de 

condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010568-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CEPOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes, e estas por estes, para 

comparecerem à audiência designada Tipo: Instrução Sala: BARRA DO 

GARÇAS Data: 23/02/2018 Hora: 08:30 (horário de Cuiabá/MT), 

acompanhados das respectivas partes e testemunhas, sob pena de 

revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012778-12.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VARJAO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VARJAO ALVES OAB - MT0006496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANNE CRISTINE LEITE BORGES (REQUERIDO)

ELVIRA MARIA COSTA LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXANDRO FAUSTINO DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

LEANDRO NISHIKAWA GONCALES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes, e estas por eles, para 

comparecerem à audiência designada Tipo: Instrução Sala: BARRA DO 

GARÇAS Data: 23/02/2018 Hora: 09:15 (horário de Cuiabá/MT), 

acompanhados das respectivas partes e testemunhas, sob pena de 

revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011692-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER JUNIOR SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT0004546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA FERREIRA REMPEL SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ BILEGO OAB - MT0017060A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes, e estas por estes, para 

comparecerem à audiência designada Tipo: Instrução Sala: BARRA DO 

GARÇAS Data: 23/02/2018 Hora: 10:00 (horário de Cuiabá/MT), 

acompanhados das respectivas partes e testemunhas, sob pena de 

revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010566-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS OAB - MT0018132A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes, e estas por estes, para 

comparecerem à audiência designada Tipo: Instrução Sala: BARRA DO 

GARÇAS Data: 23/02/2018 Hora: 10:45 (horário de Cuiabá/MT), 

acompanhados das respectivas partes e testemunhas, sob pena de 

revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002207-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILTO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seus advogados DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A e NADIA NAYARA NARDES 

FARIAS - MT23942/O-O, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 21/03/2018 Hora: 09:20, sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JIUNEI VEIGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - MT0009641A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/04/2018 Hora: 14:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIA NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

C&A MODAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - MT0009641A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/04/2018 Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002217-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

1. No âmbito dos Juizados Especiais é vedado proferir sentenças ilíquidas, 

tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Conforme se 

infere da vestibular, não há menção objetiva quanto às verbas 

pretendidas. Por tais razões, para uma perfeita intelecção da inaugural, 

DETERMINO a emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) dias, sanando 

os eventuais vícios no que se refere ao quantum pretendido, bem como 

atualize o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 

do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 9.099/1995). ORDENO ainda, que à parte 

autora no prazo supramencionado encarte comprovante (conta de água, 

luz, contrato de locação, etc.) de endereço em nome próprio, sob pena de 

indeferimento da inicial. Desde já saliento que singela declaração não se 

prestará ao desiderato pretendido, culminando na extinção aqui propalada. 

2. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

eventualmente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARIANA DE SOUSA ARAUJO - MT0021229A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/03/2018 Hora: 12:00 /mt, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002275-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUYACUY ALVES NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a parte 

autora emedar a inicial em consonância com o enunciado acima grafado, 

precisamente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1002274-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GORETI OLIVEIRA AQUINO (EXECUTADO)

 

Intime a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos o 

título executivo que deu ensejo a propositura da presente execução, sob 

pena de indeferimento da inicial. Ultrapassado o aludido prazo, faça 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARA RODRIGUES TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

23/04/2018 Hora: 15:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002279-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA CRISTINA DA CRUZ SILVA (EXECUTADO)

 

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 

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.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010249-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BITTENCOURT CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - 

MT0016905A para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002282-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELMA PEREIRA CARVALHO (EXECUTADO)

 

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 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

23/04/2018 Hora: 16:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNE BERNARDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

23/04/2018 Hora: 16:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA SANTOS FARIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO)

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência 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 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não 

realizou a relação negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é 

responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha em seu 

sistema de concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais 

que a empresa responde pelas consequências gravosas que causar a 

quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso 

em apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. 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$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa 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. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), 

cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, declarando ainda 

defeito na prestação de serviço. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se 

ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em 

razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da 

citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 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, 31 de Janeiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002298-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MAGALHAES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

02/04/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DIVINO SIRQUEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

1. Analisando os autos, observo que a certidão de negativação foi emitida 

em 18/10/2017, sendo que tanto a declaração de adimplência da unidade 

consumidora quanto a declaração de quitação anual foram retiradas em 

07/11/2017. Assim sendo, com base no art. 320, do CPC, bem como atento 

ao princípio da boa-fé, DETERMINO a parte autora que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a juntada nos autos de certidão de negativação 

devidamente atualizada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

Parágrafo Único, do CPC). 2. DETERMINO ainda, a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012483-09.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Atente-se a Secretaria para a alteração necessária no 

sistema bem como para nova fase processual. 4- Expeça-se o 

necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012483-09.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Atente-se a Secretaria para a alteração necessária no 

sistema bem como para nova fase processual. 4- Expeça-se o 

necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA DE ALMEIDA (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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O, RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/Opara que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 02/04/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002276-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLINE RIBEIRO BORGES (EXECUTADO)

 

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 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011243-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIMAR MARQUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: MYKE BRENDON BORGES - MT0021498A para 

manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002303-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JESUS DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

02/04/2018 Hora: 14:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

02/04/2018 Hora: 15:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002280-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILEOMAR PEREIRA MONTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN PIRES DA SILVA (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) RENATO 

WENTZ MANHAES - MT0020744A, para que acompanhe o cumprimento da 

carta precatória, indicando ao Oficial de Justiça que pessoa será nomeada 

como fiel depositário do veículo a ser apreendido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002307-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - MT0018030A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

02/04/2018 Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL MARTINS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O, RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/Opara que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 02/04/2018 Hora: 16:40 /mt , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDON SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ROBERGES 

JUNIOR DE LIMA - MT0012918A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/04/2018 Hora: 17:00 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

03/04/2018 Hora: 13:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012251-94.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

 

1. Verifico que o valor executado e insere no conceito de pequeno valor, 

não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2. Antes da expedição do ofício acima, deverá a Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso ser intimada para se manifestar quanto aos 

cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PINTO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

03/04/2018 Hora: 13:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 03/04/2018 

Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002277-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUHAILA ABDER RAHIM MOHAMMD (EXECUTADO)

 

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 

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 
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diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES MATEUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

1- Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995. 2- 

Conforme entendimento do art. 8°, da Lei 9.099/95, somente as pessoas 

físicas capazes, serão admitidas a ajuizar ações perante o Juizado 

Especial, deste modo, no âmbito desta justiça especializada não é factível 

que uma pessoa física sob a custódia estatal (enclausurado) seja parte, 

consoante vedação expressa do artigo acima grafado. 3- No caso 

vertente nota-se que a parte autora está privada de sua liberdade, 

consoante expressa manifestação do patrono da parte requerente, assim, 

o indeferimento da inicial é medida imperativa, tendo em vista ser vedada 

sua figuração no pólo ativo da demanda. 4 Desta forma, considerando a 

impossibilidade da parte autora ser parte em sede de Juizados Especiais, 

o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juizado é medida que 

se impõe. 5- Isto posto, INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na 

inteligência do artigo 51, IV da Lei nº 9.099/1995, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 6- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). 7- 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 8- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLFO COSTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (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 03/04/2018 

Hora: 16:00 ,/MT sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACO NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EMERSON RIBEIRO ALVES - MT23093/O-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 04/04/2018 

Hora: 08:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001810-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL COLOMBO MOREIRA OAB - SP325927 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CARLOS AFFONSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP 

(DEPRECADO)

SILVIO CARLOS AFFONSO (DEPRECADO)

 

1. A presente carta precatória foi expedida pela Justiça Comum Estadual, 

de tal sorte que seu cumprimento deve ser realizado perante uma das 

varas cíveis desta comarca e não junto a este Juizado Especial, eis 

porque, DETERMINO que sejam extraídas cópias dos presentes autos e 

remetidas ao cartório distribuidor, promovendo às baixas e anotações 

pertinentes. 2. Expeça-se ofício ao juízo deprecante informando-o da 

presente decisão. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACO NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EMERSON RIBEIRO ALVES - MT23093/O-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 03/04/2018 

Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38, 

da Lei 9.099/1995. 2. Trata-se de ação indenizatória com pedido de 

antecipação de tutela cumulada, na qual ocorreu a intimação da parte 

autora nos termos do art. 317 do CPC, oportunizando à mesma o encarte 

de comprovante de endereço em nome próprio no prazo de 15 dias sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. Pois bem, a determinação para 

apresentação de comprovante de endereço em nome da parte autora não 

envolve somente questões referentes aos requisitos dos arts. 319 e 320 

do CPC, mas também, para que seja possível aferir a competência da 

unidade judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a ausência do 

comprovante de residência em nome próprio impede seja aferida a 

competência territorial daquele juízo para processar e julgar a presente 

ação, nos termos do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou à parte, a 

possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 4. Trata-se, 

portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da Celeridade 

Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da 

parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a inicial com os 

documentos essenciais ao deslinde da causa. 5. Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado ou não por meio de patrono constituído para 

emendar a inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 355 DO 

CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA 

-INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 

instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 
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artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 6. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a petição inicial não 

satisfez ao requisito de admissibilidade consoante propugna o artigo 319 e 

320 do códex processual civil, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque 

no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento 

do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual 

Civil. 7. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas. 8. P. R. I. 

9. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 261080 Nr: 13679-82.2017.811.0004

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dolores Delmondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado para comparecer à audiência preliminar designada 

para 08 de Março de 2018 ás 15:00 horas (horário de Cuiabá).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265918 Nr: 16731-86.2017.811.0004

 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): 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 designada 

para 08 de Março de 2018 ás 08:00 horas (horário de Cuiabá).

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000273-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LAIS DA SILVA OAB - 151.345.178-27 (PROCURADOR)

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. M. M. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000273-05.2016.8.11.0006 AUTOR: KAUE MORARI MENDES 

PROCURADOR: MONICA LAIS DA SILVA RÉU: JULIO CESAR MORARI 

MENDES Vistos etc. Cumpra-se integralmente a decisão anterior (ID 

10800172). Às providências. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003942-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. V. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA COSTA VIEGAS MUNIZ OAB - 630.787.401-53 

(REPRESENTANTE)

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS OAB - MT15753/O-O (ADVOGADO)

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. B. D. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DOS ANJOS OAB - MT0006658A (ADVOGADO)

Adílio Henrique da Costa OAB - DF26651 (ADVOGADO)

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1003942-32.2017.8.11.0006 AUTOR: LETICIA COSTA VIEGAS OLIVEIRA 

REPRESENTANTE: MELISSA COSTA VIEGAS MUNIZ RÉU: IDIVALDO 

BERNARDES DE OLIVEIRA Vistos etc. Proceda-se ao apensamento dos 

autos 1004233-32.2017.8.11.0006 a este feito. Encerrada a instrução 

processual, concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentarem memoriais finais, sucessivamente. Após, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. Em seguida, à conclusão. Saem os presentes 

intimados. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000180-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. D. S. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. P. P. F. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES MANDADO DE INTIMAÇÃO - ZONA 03 

AUDIÊNCIA DIA 24/04/2018 ÀS 15H00MIN 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: 1000180-71.2018.8.11.0006 ; Valor da causa: 

R$ 26.873,47 ; Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) . 

Parte Autora: AUTOR: NATACHA BARBARA DE SOUZA NETO Parte Ré: 

RÉU: FRANCISCO DE PAULA PEREIRA FORTES NETO FINALIDADE(S): 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA: Nome: NATACHA 

BARBARA DE SOUZA NETO Endereço: Rua Porto Carreiro, 919, Cohab 

Velha, 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 24/04/2018 às 15h00min, 

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. 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. Ante a ausência de documento comprobatório 

do valor percebido a título de salário do requerido, e considerando o 

binômio possibilidade-necessidade, arbitro alimentos provisórios no valor 

de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Requerido, a ser 

pago mensalmente pelo requerido à Sra. Natacha Barbara de Souza Neto , 

genitora da criança, até o dia 10 de cada mês, a partir da citação, 

mediante desconto em folha de pagamento a ser depositado 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 
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do art. 334). Oficie-se a fonte empregadora do Requerido para que 

proceda ao desconto em folha dos alimentos arbitrados. Intimem-se. Em 

seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se. Cáceres, 

6 de fevereiro de 2018 . SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA 

E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002026-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1002026-94.2016.8.11.0006 AUTOR: ROSELIA FARIA RONDON RÉU: 

ADMILSON CLEMENTE Vistos etc. Trata-se de ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável c/c alimentos, guarda e visitas proposta por 

Rosélia Faria Rondon por si e representando Pedro Henrique Rondon 

Clemente em desfavor de Admilson Clemente, todos devidamente 

qualificados nos autos. Narra a Requerente, em síntese, que conviveu 

com o requerido em união estável entre 2003 até 2010, sendo que estão 

separados desde então. Acrescenta que desta união adviera um filho 

menor e que há bens a serem partilhados. Realizada audiência de tentativa 

de conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

esta restou frutífera, tendo as partes entabulado acordo em relação ao 

reconhecimento e dissolução da união estável, guarda, alimentos e visitas. 

As partes consignam que a guarda da criança Pedro Henrique Rondon 

Clemente será exercida pela requerente, tendo o genitor direito de visitas 

livre. No que tange aos alimentos, restou estabelecido que o requerente 

pagará alimentos na quantia de 26,68% do salário mínimo, até o dia 15 de 

cada mês, mediante depósito na conta bancária da genitora da criança. Em 

relação aos bens a serem partilhados, restou acordado que o imóvel 

situado na Rua Petrópolis, s/n., Jd. Padre Paulo – Cáceres/MT, será 

transferido para a requerente após o pagamento integral do IPTU. 

Acordam, ainda, que após o parcelamento do IPTU, ambas as partes 

arcarão com metade dos valores devidos. Assim, ante a impossibilidade 

de reconciliação, requer que seja reconhecido e dissolvido a união estável 

havida entre janeiro de 2005 a novembro de 2011 e a regulamentação da 

guarda, visitas e alimentos em favor da infante. Instado a manifestar, o 

Ministério Público opinou pela homologação do acordo (ID 4879269). É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Tendo em vista que as partes são maiores e 

capazes, não havendo nenhuma irregularidade ou vício processual a ser 

sanado preliminarmente, motivo pelo qual passo, de imediato, a decidir 

sobre o mérito. As Leis nº 8.971/94 e nº 9.278/96 conferem proteção à 

união estável, não exigindo para tal propósito, qualquer instrumentalização 

ou registro, reconhecendo efeitos jurídicos para a própria união ou para o 

exercício de vida em comum com objetivo de constituição de família. Diante 

do exposto, e considerando o que mais dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para tanto, DECLARO a dissolução da união 

estável havida entre Rosélia Faria Rondon e Admilson Clemente no período 

de janeiro de 2005 a novembro de 2011, bem como HOMOLOGO o acordo 

entabulado nestes autos. Diante do exposto, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem custas, face a 

gratuidade da justiça. Intimem-se. Após transitado em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Cáceres, 30 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. Trata-se de Ação Revisional Alimentos proposta por 

Ellier Faria em desfavor de Maria Victorya Silva Faria e Ana Beatriz da 

Silva Faria, representadas por sua genitora Fabiane da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Narra o requerente, em 

síntese, que contribui mensalmente com a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), conforme acordo entabulado nos autos de n. 

18475-73.2015.811.0041 (Código 989909) que tramitou perante a 3ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá. Narra, ainda, que sua 

situação econômica mudara vez que fora dispensado de sua 

empregadora, trabalhando atualmente como autônomo, sendo que não 

possui condições de arcar com a manutenção do valor anteriormente 

acordado, razão pela qual requer, em sede de tutela antecipada, a 

redução dos alimentos para a quantia de R$ 500,00 mensais. Juntou 

documentos pertinentes. É o necessário. 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. A concessão de Tutela Provisória de 

Urgência, conforme preceitua o art. 300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde 

que presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na 

inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da 

parte requerente, caso venha a ser procedente a decisão de mérito. Da 

análise do acima exposto, em que pese o Requerente afirmar que 

atualmente trabalha como autônomo e que não tem condições de cumprir 

com o acordo outrora pactuado, constato que no caso vertente, o pedido 

de tutela de urgência, para que se faça a redução dos valores da pensão 

alimentícia ao Requerido não merece acolhimento, vez que não vislumbro 

provas do alegado nos autos. Com efeito, não vislumbro nos autos, em 

juízo de cognição sumária, prova suficiente dos fatos arrolados pelo 

requerente, para demonstrar que o mesmo não possa arcar com o valor 

acordado. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS 

CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REDUÇÃO DA 

PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCABIMENTO. A verba alimentar tem por 

pressuposto o atendimento do binômio possibilidade-necessidade. Para 

que o quantum fixado seja minorado é imprescindível prova significativa da 

impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos 

autos. Apelação cível desprovida. (Apelação Cível Nº 70063488183, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís 

Dall'Agnol, Julgado em 27/05/2015).” (grifei e negritei) Ademais o 

parágrafo terceiro do artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe: “§ 3.º 

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Nesse 

diapasão, diante da ausência de prova inequívoca e verossimilhança das 

alegações do requerente, uma vez não acostado nos autos prova de sua 

incapacidade financeira ainda que momentânea, bem como diante a 

irreversibilidade da tutela pretendida, imperioso o indeferimento da tutela. 

Insta consignar por fim, que o pedido de redução da pensão pelo 

Requerente poderá ser reapreciado no decorrer da demanda, desde que 

haja novos elementos. Diante do exposto, não restando caracterizada a 

verossimilhança da alegação e o risco da ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência 

pretendido pelo Requerente. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 335, inciso III, com as advertências do art. 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 08 de outubro de 2017. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 150073 Nr: 8789-70.2012.811.0006

 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: BDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B, LUIZ FERNANDO 

DE ALMEIDA - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Bruna dos 

Santos Braga, em desfavor de Adson Adriano Braga, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Compulsando detidamente os autos verifica-se que fora expedida 

intimação a parte autora para manifestar-se, sob pena de extinção e 

arquivamento, contudo, esta restou infrutífera, conforme certificado às fl. 

25, que demonstra ter mudado de endereço sem comunicar este juízo, o 

que implica abandono da ação.

Diante do exposto, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas vez que a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Publique-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 194616 Nr: 287-06.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAA, FA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria Pública para 

manifestar sobre a certidão de fls. 45 e 48.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 24216 Nr: 425-27.2003.811.0006

 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: EADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Henrique de Almeida 

Sampaio - OAB:20.712 MT, EVANIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA - 

OAB:6098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANIA MARIA DE ALMEIDA 

OLIVEIRA - OAB:6098/MT

 Certifico que intimo o advogado CÉSAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO 

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.: 145988 Nr: 4117-19.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCADP, HDADP, NAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA SCAQUETTI PRADO 

- OAB:MS - 4.314

 Vistos, etc.

Defiro pedido de fl. 87.

Oficie-se a empresa empregadora do requerido, no endereço constante 

em fl. 83, para que providencie o desconto da pensão alimentícia no valor 

equivalente a 26,43% na remuneração bruta, diretamente da folha de 

pagamento do requerido, e posteriormente, deposite na conta bancária 

informada (fl. 87), de titularidade de Nadia Aparecida Aniceto.

Ciência a Defensoria Pública.

 Após, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 157020 Nr: 4776-91.2013.811.0006

 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: CD, ZAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT, FERNANDO SCAFF ANTONINI - OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 180814 Nr: 2741-90.2015.811.0006

 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: L, A, GMSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública às fls. retro.

Remetam-se os autos para o CEJUSC, para designação de audiência de 

conciliação.

Após, intime-se as partes para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação nos endereços constantes nas fls. 24/50, 

preferencialmente acompanhados de Advogado (a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca.

 O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido 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.

 Intimem-se.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

As Providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 220099 Nr: 7264-77.2017.811.0006

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Dalmas Rodrigues 

- OAB:MT0018891, Yago Gattass Crepaldi - OAB:21108

 Certifico que foi expedida Guia de Execução para o adolescente 

Guilherme de Mores Aguirre Gomes sendo distribuida sob n. 227874.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 201014 Nr: 4045-90.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS, HRGD, LBOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:2000613

 Certifico que foi expedida Guia de Execução para o adolescente Leonan 

Braz osinaga de Souza sendo distribuida sob n. 225954. Certifico ainda 

que estes autos serão encaminhado ao arquivo, haja vista a distribuição 

da guia de execução.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 166303 Nr: 3306-88.2014.811.0006

 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: FDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que da data do requerimento de dilação de prazo (fls. 

48/49 e 64/65) até o presente já decorreram mais de 30 (trinta) dias, 

certifique-se se o inventariante juntou os documentos faltantes, conforme 

determinado às fls. 18.

Em caso negativo, intime-se o mesmo para fazê-lo, no praz de 05 (cinco) 

dias, sob pena de destituição do encargo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 8702 Nr: 8132-75.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Em seguida, à conclusão.

 Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001275-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F M C CENTER CAR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PANTALEAO AUGUSTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – CITE-SE a parte devedora para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC. 2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento 

voluntário, INTIME-SE a parte credora para apresentar planilha atualizada 

do débito, bem como para requerer o que entender necessário à 

satisfação do crédito em 10 (dez) dias. 3 – Em caso de cumprimento 

espontâneo da sentença pela parte devedora, EXPEÇA-SE o necessário 

para levantamento de valores eventualmente depositados em favor da 

parte credora, certificando nos autos. 4 – CONSIGNE-SE no ato de 

intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). 5 – 

Com ou sem requerimentos formulados (item 2), certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSO para apreciação ou extinção. 6 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000395-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERCILIO LEITE DE SA (REQUERIDO)

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. 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 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, 06 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000398-02.2018.8.11.0006

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:

BENEMAR DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

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. 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 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, 06 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001795-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SOARES MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – INTIME-SE a parte autora para 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, notadamente em relação 

à certidão negativa do oficial de justiça, devendo promover a citação do 

requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento. 

2 – Em seguida, volte o processo CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 
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de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007870-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO FELIX DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (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, 06 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001027-10.2017.8.11.0006

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 SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos Termos do art. 203 § 4º do CPC , impulsiono os 

autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte autora para apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005981-02.2017.8.11.0006

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:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CARVALHO DE PAULA - ME (EXECUTADO)

VANDERLEI CARVALHO DE PAULA (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte autora a manifestar-se nos 

autos acerca da certidão negativa id:11046123 , no prazo de 10(dez) dias. 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004227-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID UILIAN PEREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do o art. 203 § 4º do CPC , impulsiono os 

autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte autora a manifestar-se nos 

autos acerca da certidão negativa acostada pelo Oficial de Justiça id: 

10917992, no prazo de 10 (dez) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003884-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DE SOUZA CUYABANO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003884-63.2016.8.11.0006 

AUTOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: ALEX DE 

SOUZA CUYABANO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida 

pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL – COLÉGIO 

IMACULADA CONCEIÇÃO em desfavor de ALEX DE SOUZA CUYABANO, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Após a citação 

do réu, as partes juntaram acordo (ID 7323078) requerendo homologação 

e a extinção do processo. É o relatório. Decido. Nos termos do Art. 487 do 

CPC, haverá resolução de mérito quando o juiz homologar a transação, 

verbis: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - 

homologar: (..) b) a transação Assim, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO, 

por sentença, o acordo entabulado entre as partes (ID 7323078), para que 

produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, JULGO extinto o 

processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, b, do CPC. 

Eventuais custas remanescentes pela parte autora. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Intimem-se. Cáceres/MT, 26 de outubro de 2017. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000262-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(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 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora no id. 11536223, devendo a Secretaria da Vara expedir o 

necessário para cumprimento. De notar-se que a conclusão do processo 

era desnecessária, bastando a secretaria efetuar a correção na forma 

postulada quando da expedição do ofício para o órgão competente, 

tratando-se, pois, de ato de impulsionamento de ofício. 2 – CUMPRAM-SE 

os demais termos do despacho inicial. Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 
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2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007718-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO TRES FRONTEIRAS - 

SICOOB TRES FRONTEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO URIZZI DE BRITO ALMEIDA OAB - PR30715 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte no id. 11634879. 2 – Tendo em vista a parte autora não foi 

devidamente intimada, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 20/03/2018 

às 16h30min. 3 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Cáceres/MT, 

05 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000418-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JORGE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

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, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

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, 06 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006994-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDINHO COLUSSI OAB - MS4722-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E M DA SILVA FONSECA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – As razões que motivaram este Juízo a 

postergar a análise do pleito liminar para depois da audiência de 

conciliação permanecem inalteradas, porquanto há no caso vertente 

indicativo de adimplemento substancial do contrato, não subsistindo, a 

priori, a urgência alegada. Diante desse quadro, INTIME-SE a parte autora 

para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sobretudo quanto 

a não localização da empresa requerida, devendo promover sua regular 

citação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 2 – Em 

seguida,havendo manifestação, EXPEÇA-SE o necessário para a citação 

da requerida, com advertências do despacho inicial. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 63504 Nr: 1048-52.2007.811.0006

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE DUTRA & REZENDE LTDA, 

MERCEDES REZENDE DUTRA, DENIS FÉLIX DUTRA, HELEN SIMONE 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, em cumprimento ao r. 

despacho de fl. 180, foram efetuadas buscas de veículos registrados em 

nome dos executados, conforme fls. 181/183. Isso posto, INTIMO as 

partes para que manifestem o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27619 Nr: 2935-13.2003.811.0006

 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: CLAUDIANE DE ALMEIDA SILVA BALDOINO, VALDINEI 

VIANA BALDOINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO STEFANI ROCHA, HILDEMAR ALVES 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JORGE DA CUNHA 

FONTES - OAB:6.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B

 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. 27619).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147179 Nr: 5488-18.2012.811.0006

 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: JESUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DO BRASIL S.A, 

BANCO RURAL S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BV FINANCEIRA S/A - 

CFI, BANCO MORADA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766-SSP, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A MT, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63.440, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A MT, WILTON ROVERI - OAB:62397/SP

 INTIMO A ADVOGADA DA PARTE AUTORA, JANAÍNA SAMPAIO DE 

OLIVEIRA A DEVOLVER OS AUTOS IMEDIATAMENTE, UMA VEZ QUE 

FORAM RETIRADOS EM CARGA RÁPIDA E ATÉ A PRESENTE DATA NÃO 

FORAM DEVOLVIDOS, SOB AS PENAS DA LEI.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173378 Nr: 8768-26.2014.811.0006

 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: MARILCE RAMOS

 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: RODRIGO AUED - 

OAB:148.474/SP

 Nos termos do rtigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil e tendo em 

vista a determinação judicial de fls.154 com o fim de designar audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de março de 2018, às 16:30 horas 

INTIMO as partes (autora e requerido), por meio de seus advogado 

legalmente constituídos, para no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem o rol de testemunhas, sob pena de preclusão. Ademais 

deverão se atentar para a previsão contida no artigo 455, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193810 Nr: 10625-73.2015.811.0006

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10625-73.2015.811.0006 (Código: 193810)

DESPACHO

1 – Considerando a juntada de novo endereço, DEFERE-SE o pedido de fls. 

92/92-verso.

 2 - EXPEÇA-SE carta precatória no endereço que consta na fl. 92, nos 

termos do despacho de fl. 58.

3 - Restando infrutífera a diligência, INTIME-SE a parte autora para 

promover as diligências que lhe compete, visando à citação da parte 

demandada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

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.: 225289 Nr: 10869-31.2017.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118685, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - OAB:

 INTIME-SE a parte devedora por meio de seus advogados (DJE) para 

cumprimento da sentença/execução provisória no prazo de 15 (quinze) 

dias ou para apresentar impugnação no prazo legal, nos termos do artigo 

525 /c artigo 520, § 1º do CPC. 3 - Transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na 

forma do artigo 523, §3º do CPC a fim de realizar a constrição de 

patrimônio do devedor executado.4 - CONSIGNE-SE no ato de intimação da 

parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC).5 – Em caso de 

cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de 

valores porventura depositados em favor da parte credora.6 - 

Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo para apresentação de impugnação, independente de 

penhora ou intimação.7 - Não havendo pagamento espontâneo ou 

apresentação de impugnação, haverá incidência de verbas 

sucumbenciais, acrescida das custas, se houver – no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex 

vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC .8 – Considerando o disposto no 

artigo 521, inciso I do CPC , em que pese se tratar de execução provisória 

e os autos junto ao Superior Tribunal de Justiça não terem transitado em 

julgado até o presente momento, dispensa-se a apresentação da caução 

prevista no inciso IV do artigo 520 do CPC, pelo fato de o crédito possuir 

natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14 do CPC .9 – Com ou sem 

requerimentos formulados, certifique-se nos autos e façam-se os autos 

C O N C L U S O S  p a r a  a p r e c i a ç ã o  o u  a r q u i v a m e n t o . 1 0  – 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6345 Nr: 8756-90.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMILTON VOLGARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender de direito, 

devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser penhorado, 

observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 e 879 do 

CPC.Saliente-se que é entendimento deste Juízo o fato de que a alienação 

de bens seja realizada observando-se ordem preferencial, isto é, deve a 

exequente manifestar o interesse na adjudicação, caso não opte por esta 

modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por iniciativa 

particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á cabível a 

expropriação judicial da coisa. 5 – Sendo realizados os atos mencionados, 

INTIME-SE os executados na pessoa do seu advogado (art. 841, §1º do 

CPC), ou pessoalmente (art. 841, §2º) para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 841 do CPC) e a 

avaliação (art. 872, §2º do CPC). 6 – Em seguida, CONCLUSOS. 7 – 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158593 Nr: 6333-16.2013.811.0006

 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: CRESCENCIA AMANCIR DA CUNHA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA, BANCO BGN S/A, BANCO BMG 

S/A, BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO AMBRA, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S.A, BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO ORIGINAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766-SSP, André Rodrigues Chaves - OAB:55.925 RS, 
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT, 

CARLA DA PRATA CAMPOS - OAB:156.844-OAB-SP, ELBER RIBEIRO 

COUTINHO DE JESUS - OAB:15020-B OAB/MT, ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:68.723, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB: 

13.431-B MT, Fábio Alexandre Verzoni Miraglia - OAB:37.069 RS, 

FELICIANO LYRA MOURA - OAB:21714/PE, Luisa Vargas Guimarães - 

OAB:78.469 RS, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A MT, 

MOACYR NUNES DE BARROS - OAB:18.489

 Autos n. 6333-16.2013.811.0006 (Código n. 158593)

DESPACHO

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora as certidões de fls. 

457 e 507/508 tenham informado que o Banco BGN S/A fora citado e não 

contestou, a verdade é que a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 437 

revela que deixou de citar o representante legal do aludido Banco réu.

1 - Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar acerca da certidão de fl. 437, indicando o endereço atualizado 

do Banco BGN S/A, ou pugnar o que entender de direito para o andamento 

do feito, sob pena de extinção do feito.

2 – Caso apresentado novo endereço, CITE-SE o Banco BGN S/A, nos 

termos da decisão de fls. 34/41.

3 – Em caso de inércia da parte autora ou formulado requerimento diverso, 

CONCLUSOS.

4 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 02 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174717 Nr: 9757-32.2014.811.0006

 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: MOISES GOMES COUTINHO FILHO, ANETE CRUZ 

COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON VIÉGAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4.319-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 1-INTIME-SE o Perito nomeado para apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 05 (cinco) dias, bem como o currículo com a devida 

comprovação de especialização e os contatos profissionais, 

principalmente endereço eletrônico.2 – Após, INTIMEM-SE a parte ré para o 

adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser depositados em 

juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de 

preclusão.3 – Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a 

data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser 

intimadas as partes. 4 – 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, §1º, incisos I, II e III do CPC.5 

– As partes, 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 . 6 - Quanto ao agendamento de audiência de instrução e julgamento 

para oitiva de testemunhas, posterga-se a apreciação de tal pedido, uma 

vez que a perícia deverá ser realizada antes da oitiva de testemunhas, se 

for o caso.7 – Por fim, remetam-se os autos CONCLUSOS para demais 

deliberações.8 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 05 de fevereiro 

de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 39369 Nr: 4619-36.2004.811.0006

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO KURY DA VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Corrêa de Mello - 

OAB:5114-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Código n. 39369

DECISÃO

1 – DEFERE-SE o pedido de fls. 347.

Em análise dos autos verifica-se que o feito foi extinto sem resolução do 

mérito, portanto a medida liminar que retirou o bem da posse do requerido 

perdeu eficácia, portanto o bem deve ser restituído à parte requerida.

2 – EXPEÇA-SE carta precatória para o endereço de fls. 347, para que o 

possuidor do bem restaure a parte requerida o veículo anteriormente 

apreendido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

3 – Em caso de não cumprimento desta determinação judicial, no prazo 

supra, fica AUTORIZADO o oficial de justiça a apreender o veículo e 

restituir a parte requerida.

4 – Após o cumprimento da carta precatória, CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157533 Nr: 5286-07.2013.811.0006

 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: MATILDE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE JASSEK DRUMOND - 

OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código n. 157533

DESPACHO

1 – Tendo em vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

mandato encartado às fls. 146 e com fulcro no artigo 10 do CPC c/c item 

2.13.3 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de fls. 143 e, por 

conseguinte, autoriza a expedição do alvará em nome do causídico na 

forma requerida.

 2 – Depois, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para garantir-lhe 

ciência da liberação na forma do item 2.13.3.3 da CGNC.

3 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberações ulteriores.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192717 Nr: 9978-78.2015.811.0006

 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: SEBASTIÃO CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:16.008, VIVIANE SOUZA DO COUTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO 

as partes (requerente/requerido), por meio de seus advogados legalmente 

constituídos para informar que a perícia foi designada para o dia 

16/02/2018 às 15: 00 horas, conforme infomação de fls. 142.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95843 Nr: 910-80.2010.811.0006

 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: JOSÉ RENATO COTRIM DO CARMO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO 

as partes (requerente/requerido), por meio de seus advogados legalmente 

constituídos para informar que a perícia foi designada para o dia 

16/02/2018 às 16:00 horas, conforme infomação de fls. 159.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001661-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MILTON DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de embargos de declaração 

opostos por CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

atacando a sentença de id. n. 11441499, sob o argumento de que 

apresenta contradição, nos termos do art. 1.022, inciso I do CPC. É o relato 

do essencial. Fundamenta-se. Decide-se. Os embargos foram opostos 

tempestivamente. No caso dos autos, este Juízo entende que razão 

assiste ao recorrente, isso porque há contradição na decisão em análise, 

que deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o comando 

lançado. Extrai-se que a taxa média estipulada pelo Banco Central para os 

contratos da mesma natureza do aqui discutido era diversa da constante 

na fundamentação da sentença de id. 11441499, razão pela qual comporta 

acolhimento os embargos para sanar a contradição existente entre a 

fundamentação em que constou que a taxa média seria de 7,17% ao mês 

e o dispositivo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para 

determinar a revisão do contrato, adequando-o à taxa média divulgada 

pelo BACEN. Ante o exposto e sem mais delongas, este Juízo CONHECE E 

DÁ PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos para o fim de 

extirpar da fundamentação da sentença o percentual de taxa média, 

devendo ser aplicada a taxa média de juros determinada pelo Banco 

Central para empréstimos não consignados, devendo o restante ser 

mantido em sua integralidade. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000998-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZA A. A. DA SILVA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA OAB - MS7602 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ALVES GARCIA JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos 

por ANA TEREZA A. DA SILVA EIRIELI - ME, atacando a decisão de ID n. 

11552438, sob o argumento de que a referida decisão apresenta omissão, 

nos termos do art. 1.022, inciso I do CPC. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se. Decide-se. Os embargos foram opostos tempestivamente. 

No caso dos autos, este Juízo entende que razão não assiste ao 

recorrente, isso porque não há qualquer omissão na decisão em análise, 

que deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o comando 

lançado. Em realidade, pretende o recorrente com a interposição deste 

recurso realizar a rediscussão da lide, consoante se extrai da leitura de 

suas razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado. No 

mesmo sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são 

cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição ou obscuridade na 

decisão prolatada. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como 

forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando esta foi 

devidamente debatida no acórdão embargado. (Embargos de Declaração 

nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo proposital) 

Logo, por pretender a embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida decisão utilizando instrumento adequado. Ante o exposto, 

este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo 

a decisão atacada ser mantida em sua integralidade. CUMPRAM-SE todos 

os termos da decisão saneadora. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 

de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-24 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Processo Número: 1001912-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS AUTO POSTO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO)

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001912-24.2017.8.11.0006 

IMPUGNANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPUGNADO: DIAS AUTO 

POSTO LTDA DECISÃO Trata-se de impugnação à relação de credores 

apresentada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA em face de DIAS 

AUTO POSTO LTDA. E OUTROS – em recuperação judicial, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe. Alega a autora que é 

credora da empresa ré no importe de R$ 831.983,86 (oitocentos e trinta e 

um mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), porém 

o Administrador Judicial relacionou a dívida a menor como sendo no 

montante de R$ 819.391,34. Com a petição inicial trouxe os documentos. 

Despacho inicial proferido no id. 5800248, recebendo o incidente nos 

termos do art. 13 da Lei n. 11.101/2005 e determinando a intimação da 

empresa recuperanda e do administrador judicial para manifestação. 

Devidamente intimada, a empresa recuperanda concordou com os 

cálculos do autor conforme petição de id. 6656168. Mais adiante, houve 

apresentação de parecer pelo Administrador Judicial opinando de maneira 

favorável ao habilitante, com a inclusão do crédito no quadro geral de 

credores na forma postulada pelo autor (id. 8244780). O processo veio 

concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso 

em tela, prescinde a colheita de demais elementos probatórios tendo em 

vista que a matéria versada se trata apenas de direito. Feita essa 

consideração, analisando a impugnação ao valor do crédito verifica-se 

que a razão assiste ao impugnante. Convém salientar também que a 

empresa recuperanda concordou expressamente com o valor 

apresentado pela impugnante. Portanto, em sintonia com o parecer do 

Administrador Judicial, o montante a ser incluído no quadro-geral de 

credores deverá ser a quantia de R$ 831.983,86 (oitocentos e trinta e um 

mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos). Forte 

nestas razões ACOLHE-SE a impugnação ao valor do crédito para 

determinar a inclusão no quadro-geral de credores o montante de R$ R$ 

831.983,86 (oitocentos e trinta e um mil, novecentos e oitenta e três reais 

e oitenta e seis centavos) na qualidade de crédito quirografário. Preclusas 

as vias impugnativas, PROMOVA-SE o arquivamento deste incidente com 

as baixas e anotações necessárias. TRASLADE-SE cópia desta decisão 

ao processo de recuperação judicial tombado sob o PJE n. 

1001609-44.2016.8.11.0006. Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000169-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO O Novo Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a 

modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. Feitas 

essas considerações, analisando a pretensão inicial, mesmo que 

fundamentada na norma processual revogada (Lei n. 5.869/73), há 

requerimento incidental de tutela de urgência, consistente no pedido de 

tutela antecipada. O art. 300 do Código de Processo Civil1 disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se 

verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme 

sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em 

tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece 

acolhimento. Do cotejo do acervo probatório trazido com a inicial, extrai-se 

haver elementos a evidenciar a probabilidade do direito, porquanto a parte 

requerente juntou ao processo comprovante da inserção de seu nome nos 

órgãos de restrição de crédito. Quanto ao perigo de dano, reputa-se que a 

parte autora também demonstrou esse requisito, pois a manutenção da 

restrição poderá ocasionar-lhe prejuízos o que indica a urgência na tutela 

pretendida. Dessa forma, verifica-se que a parte autora preencheu os 

requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC/2015, notadamente a 

probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano, razão pela qual 

deve a medida ser indeferida. 1 – Forte nos fundamentos acima, este 

Juízo DEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada 

formulado pelo autor incidentalmente na exordial, com fundamento no art. 

300 do Código de Processo Civil, para o fim de determinar ao réu que 

promova a exclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa. 2 – 

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. 3 – 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, 4 – 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. 5 – 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. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

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). 8 – Além disso, com fundamento na teoria 

dinâmica da prova, prevista no art. 373, §1º do CPC, aliado ao que dispõe 

o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, DEFERE-SE a 

inversão do ônus da prova. 9 – 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. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007900-26.2017.8.11.0006

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:

ALAN GLEISON TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na qual, realizados 

alguns atos processuais, a parte requerente manifestou nos autos 

requerendo a desistência da demanda (id. 11305232). Forte em tais 

razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já este 

Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, 

DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto ao 

CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela 

parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000891-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON ESTACIO RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000891-47.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ADEMILSON ESTACIO 

RIBEIRO 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 
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contestação, bem como que seja consolidado na posse do mesmo. Com a 

inicial vieram os documentos. Liminar concedida (id. 1875042), 

determinando-se a expedição de mandado de busca e apreensão do 

veículo. Cumprimento da liminar e citação da parte requerida (id. 3017291). 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no id. 

3020469. Réplica no id. 4342605. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação A demanda ora em análise possui questões relacionadas 

ao direito objetivo, o que revela desnecessário inaugurar a fase 

instrutória. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito 

procedimental, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos 

termos do art. 355, inciso I do CPC. 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. Não havendo 

preliminares a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise 

do mérito, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 

93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do 

CPC. 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). Com efeito, a requerente afirma que o requerido deixou de 

efetuar o pagamento das parcelas do financiamento do bem alienado 

fiduciariamente. Em sua resposta, a parte requerida argumenta a 

abusividade dos juros contratados, o que de acordo com a referida parte 

viola a boa fé, bem como sustenta a ausência dos requisitos do artigo 2º, 

§2º do Decreto-Lei n. 911/69. Primeiramente, descabe maior digressão 

quanto a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, nos termos da 

súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 

Em análise do contrato firmado entre as partes, o fato de os juros 

remuneratórios estarem acima de 12 % ao ano, por si só, não indica 

abusividade, consoante a Súmula 382 do STJ, que assim dispõe: “A 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade”. Em análise à taxa média publicada pelo Banco 

Central do Brasil, verifica-se que na época do estabelecimento do negócio 

jurídico entre as partes era superior à efetivamente contratada pela parte 

nesta demanda. Nesse quadro, revela-se a razoabilidade e 

proporcionalidade entre o valor ajustado entre as partes e o percentual 

médio de mercado, razão pela qual não comporta acolhimento tal 

argumento tecido pela parte requerida. DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 

REMUNERATÓRIOS Em análise do contrato firmado entre as partes, 

mesmo que ainda não tenha sido expressamente pactuado a capitalização 

dos juros remuneratórios, nota-se que, por simples operação matemática, 

a sua incidência no contrato, visto que a multiplicação da taxa de juro 

mensal não correspondente com a taxa anual. Nesta vereda, no 

julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, submetido pela sistemática 

dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, a Ministra 

Relatora Maria Isabel Gallotti do Colendo Superior Tribunal de Justiça assim 

sedimentou: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 

DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS 

COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática 

financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", 

métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao 

início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada 

taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas 

apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o 

que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do 

art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, 

data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como 

MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento 

pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser 

cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o 

estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da 

abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) 

(Destaque) Sendo assim, nota-se que a taxa de juro remuneratório anual 

supera o duodécuplo da taxa de juros mensal, denotando-se a existência 

de capitalização e a formalização de manifestação volitiva neste sentido, 

razão não assistindo à autora quanto à sua revisão, tendo em vista a 

incidência do princípio do pacta sunt servanta. DA ALEGAÇÃO DE 

ANATOCISMO PELA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE No que tange a 

alegação de que a utilização do Sistema Frances de capitalização e 

amortização de débitos (Tabela Price), significaria cobrança de taxa de 

juros superior à contratada, porque inflacionaria o saldo devedor. Sobre o 

tema, é curial salientar que se popularizou a ideia de que o sistema Price 

favorece o inflacionamento da dívida, o que não é verdadeiro, porque, em 

verdade, se trata de um método mais simplificado de calcular o valor de 

cada prestação contratada, assim como a importância de cada parcela de 

juros, amortização e o saldo devedor, a partir de uma fórmula em que é 

possível definir previamente o percentual de juros que se deseja pactuar, 

inocorrendo qualquer discrepância entre os encargos contratados e o 

valor efetivamente cobrado. Nesse diapasão, colhe-se a lição da Corte 

Superior: “[...] Em relação à insurgência do reclamante acerca da 

existência de taxa de juros abusiva, ressalte-se que somente será 

considerada cobrança abusiva de tarifas e encargos contratuais diante da 

demonstração de abuso, em relação às práticas de mercado negócios 

jurídicos contemporâneos análogos? (REsp 1.255.573). Especificamente, 

em casos semelhantes ao ora debatido, esta Turma já posicionou-se de 

que só será considerada abusiva a taxa de juros remuneratórios quando 

esta superar uma vez e meia até o triplo da taxa média, conforme 

entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme voto 

da Ministra Nancy Andrighi no REsp nº 1.061.530/RS. Vejamos: (...) A 

jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado 

abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari 

Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ 

de 04.08.2003)(TJ/PR, RI 002262471201481600210, Relator: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama, 2ª Turma Recursal, Publicação: 31/03/2015). Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. INDISCUTÍVEL A INCIDÊNCIA DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À ESPÉCIE (SÚMULA 297 DO E. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). JUROS REMUNERATÓRIOS. DE 

ACORDO COM A TAXA MÉDIA AUFERIDA PELO BACEN. CAPITALIZAÇÃO. 

Possibilidade de Incidência de Capitalização Mensal de Juros após a 

Edição da Medida Provisória Nº 2.170/2001 (cuja CONSTITUCIONALIDADE 

DO ART. 5º FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 

592377, JULGADO EM 04/02/2015) E DESDE QUE EXPRESSAMENTE 

PACTUADA NO CONTRATO. Capitalização Mensal autorizada. Legalidade 

da comissão de permanência. Impossibilidade de cumulação com outros 

encargos moratórios e correção monetária. Prejudicado o recurso quanto 

aos juros de mora. Negaram provimento ao recurso. Unânime. (Apelação 

Cível Nº 70066769175, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 04/11/2015). Por 

conseguinte, a conclusão a que se chega é de que não existem as 

abusividades denunciada na inicial, é legal a capitalização mensal de juros 

estando autorizado pela Súmula 541 do STJ e pelo art. 5º da MP nº 

2170-36/2001, julgado constitucional. DA ILEGALIDADE DAS TAXAS E 

TARIFAS BANCÁRIAS A requerente pretende a restituição das tarifas de 

cadastro TAC, Taxa de registro e pagamentos de outros serviços. 

Primeiramente consigno que os tributos a exemplo o IOF – Imposto sobre 

Operações Financeiras é devido pelo consumidor e passível de ser 

financiado, da mesma forma o seguro de vida somente é formalizado com 

autorização do financiado, da mesma forma a Tarifa de Cadastro tem 

previsão legal, vejamos: O Guardião da Lei Federal no julgamento dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 43 de 529



recursos especiais repetitivos 1.251.331/RS e n. 1.255.573/RS norteou o 

tema acerca das tarifas bancárias, decisões estas que são paradigmas e 

devem ser observadas em prol da segurança jurídica e do princípio da 

igualdade. Pois bem. São três as teses norteadoras dos temas em 

discussão. 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 

(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das 

tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou 

outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de 

abusividade em cada caso concreto; 2ª Tese: Com a vigência da 

Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços 

bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses 

taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela 

autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a 

contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura 

de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. 

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato 

normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser 

cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira; 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do 

Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 

financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos 

encargos contratuais. Tarifa de cadastro Conforme os recursos 

repetitivos mencionados acima, “permanece válida a tarifa de cadastro 

expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento 

entre o consumidor e a instituição financeira”. Portanto, válida a tarifa de 

cadastro, improcede o pleito neste sentido. Diante desse panorama, 

rejeitados os argumentos defensivos a procedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe. 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. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Com supedâneo 

no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, 

conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, 

SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos 

do art. 98, §3º do CPC. 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. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001501-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA CLEUNICE DE OLIVEIRA MARTINS DORADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de execução ajuizada por 

BANCO BRADESCO S/A em face de VALERIA CLEUNICE DE OLIVEIRA 

MARTINS DORADO, ambos devidamente qualificados no encarte 

processual em epígrafe. Realizados alguns atos, foi noticiada a 

composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo as 

partes a homologação do acordo (id. 10303093), bem como a suspensão 

do processo até o adimplemento integral. O processo veio concluso. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula 

discussão sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes 

firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), não havendo indicativo 

acerca da existência de vícios de consentimento na avença estabelecida, 

razão pela qual à medida que se impõe é a sua homologação judicial. 1 – 

Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 313, II 

ambos do CPC. 2 – Por conseguinte, SUSPENDE-SE o curso da demanda a 

fim de que o devedor efetue o adimplemento da dívida, tudo com esteio no 

artigo 313, II do Código de Processo Civil. Saliente-se que por outro lado, 

não há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto caso 

modificada a situação fática e sobrevindo descumprimento do acordo, tal 

fato será comunicado a este Juízo que determinará a juntada do 

expediente nestes autos para continuidade da execução. Ademais, o 

processo será imediatamente desarquivado caso o exequente a qualquer 

momento provocar o poder judiciário para requerer providências úteis ao 

andamento da execução patrimonial, inclusive no caso do inadimplemento 

da avença. 3 – Em razão disso, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

necessárias. 4 – Custas e honorários na forma acordada. 5 – INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000402-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TEIXEIRA NETOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000402-39.2018.8.11.0006 

EMBARGANTE: MANOEL TEIXEIRA NETOS EMBARGADO: SAMUEL ALVES 

DE CARVALHO Vistos etc. Nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil, determino que o autor complemente a inicial nos seguintes pontos: - 

Habilite o Advogado da parte Embargada nos registros do PJE. - Registre 

na plataforma digital o valor da causa, pois no sistema consta o seguinte 

valor R$0,00. - Promova o pagamento das guias alusivas as custas e 

taxas iniciais. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 06 de Fevereiro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000406-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE ALMEIDA LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000406-76.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: VALDOMIRO DE 

ALMEIDA LARA Vistos, etc. Cuida – se de Ação de Busca e Apreensão 

com fundamento no decreto lei 911/69 proposta por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de VALDOMIRO DE ALMEIDA LARA. 

Primeiramente, nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, 

intime a parte Autora para providenciar o pagamento/comprovação da taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, a inicial 

deverá ser emendada. Explico: O valor da causa nas ações de busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente deve corresponder ao valor 

total das parcelas vencidas e vincendas. Isso porque, o Decreto-lei 

911/69, que trata da alienação fiduciária em garantia, dispõe, no art. 3º, § 

2º, que, "no prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a 
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integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus.". Assim, o valor da causa deve corresponder à soma das 

parcelas vencidas e vincendas, de modo a possibilitar o pagamento 

integral do débito contratual pelo devedor fiduciário. No entanto, no caso 

dos autos, apesar de apontar o valor de R$92.268,53 para purgação da 

mora, atribuiu à causa valor de R$70.491, 93. Deste modo, deverá o Autor 

emendar a inicial, adequando o valor da causa, sob pena deste Juízo ficar 

adstrito ao pedido inicial, considerando o valor dado à causa, para que 

não ocorra decisão extra petita. Na oportunidade, deverá efetuar a 

complementação/recolhimento das custas e taxas judiciais. Por fim, 

extrai-se do extrato de débito anexado no id. 1164786 que aparentemente 

não foi realizada a amortização de juros quanto às parcelas vincendas. 

Deste modo, esclareça o Autor quanto a realização do abatimento dos 

juros, e, acaso não tenha procedido com tal, deverá realizar a adequação 

do cálculo, apontando o valor obtido para fins de purgação da mora e 

valor da causa. Anoto o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 06 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000405-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA BELLOTE PAGLIUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000405-91.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: KARINA BELLOTE PAGLIUCA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, etc... Diante da justificativa, defiro a gratuidade da 

justiça. Nos termos do art. 509, inciso II c/c art. 511, ambos do Código de 

Processo Civil, e ausente indicação do Advogado ou sociedade de 

Advogados a que estiver vinculado, determino a citação e intimação 

pessoal da parte Demandada para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caceres, 06 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004220-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS OAB - MT12136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIARIO D GONTIJO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004220-33.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP EXECUTADO: RODOVIARIO 

D GONTIJO LTDA - ME Feito apresenta problema no seu fluxo, permitindo 

apenas a remessa para conclusao. Aguarde manifestação da parte 

Exequente. Caceres, 06 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000402-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TEIXEIRA NETOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000402-39.2018.8.11.0006 

EMBARGANTE: MANOEL TEIXEIRA NETOS EMBARGADO: SAMUEL ALVES 

DE CARVALHO Vistos etc. Nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil, determino que o autor complemente a inicial nos seguintes pontos: - 

Habilite o Advogado da parte Embargada nos registros do PJE. - Registre 

na plataforma digital o valor da causa, pois no sistema consta o seguinte 

valor R$0,00. - Promova o pagamento das guias alusivas as custas e 

taxas iniciais. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 06 de Fevereiro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000406-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE ALMEIDA LARA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS 

JUDICIÁRIAS EMENDAR INICIAL Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 

dias: 1) - Efetue o recolhimento das Custas Processuais e Taxas 

Judiciárias; 2) – Proceda à emenda da exordial nos termos do despacho 

retro (ID 11652559). Cáceres/MT, 6 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003406-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES JUSTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN SIMONE REZENDE OAB - MT0021866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

espolio de Aline da Silva (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

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 11 de junho de 2018 às 

16h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 6 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003406-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES JUSTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN SIMONE REZENDE OAB - MT0021866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

espolio de Aline da Silva (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, apurada no valor de R$ 175,00 reais (cf. ID 10339622), 

visando o cumprimento do Mandado de Intimação da parte requerida com o 

fito de sejam novamente intimados a comparecerem na audiência 

redesignada. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003406-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES JUSTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HELEN SIMONE REZENDE OAB - MT0021866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

espolio de Aline da Silva (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS INTERESSADOS (AÇÃO DE 

USUCAPIÃO) PRAZO - 15 DIAS EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ: Dr. 

Ricardo Alexandre R. Sobrinho DADOS DO PROCESSO: Processo (PJE) n.: 

1003406-21.2017.8.11.0006 Tipo: Cível Espécie: Usucapião Parte Autora: 

Mercedes Justino da Silva Parte Requerida: Espólio de Aline da Silva 

PESSOAS A SEREM INTIMADAS (TERCEIROS INTERESSADOS): 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, para ciência 

dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 15 dias, nos 

termos do art. 259, incisos I e III do CPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de 

Registros Públicos, este com aplicação analógica. RESUMO DA INICIAL: 

"Trata-se de Ação Declaratória de Usucapião de Imóvel Urbano ajuizada 

por Mercedes Justino da Silva em face do Espólio de Aline da Silva, 

através de seus herdeiros LUIZ PANNOF, brasileiro, solteiro, portador da 

CI/RG nº0153916-7, SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 329.669.461, 

residente e domiciliado no Lote nº 07, Loteamento São Joaquim, Bairro 

Jardim União, em Cáceres-MT; MAVIAEL JOSÉ DE LIMA, portador do RG 

962 795-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 838.600.458-49 e sua esposa 

IVONE ANA DE ARRUDA, Rua Lourival Hugueney, 111, Cond. J. Botânico, 

Coophema, Cuiabá-MT, CEP 78085-105 2 portadora do RG 424 442-1, 

SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 771.297.414-40, residentes na Rua 

São Jorge, Bairro Cavalhada, Cáceres-MT; AILON DO VALLE SIMÃO, 

portador do RG 741 033 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 

149.224.601-87 e sua esposa, residentes na Rua São Jorge, nº 931, 

Bairro Cavalhada, Cáceres-MT; MARIA MADALENA DE ARRUDA, 

portadora do RG 445 796, inscrita no CPF/MF sob o nº 771.297.414-40, 

residente na Rua São Pedro, nº1516, Bairro Cavalhada, Cáceres-MT (...); 

A ora Usucapiente adquiriu, da Sra. ALINE DA SILVA, por instrumento 

particular de compra e venda, datado de 11/03/2005 (doc. 04), de um 

imóvel urbano, situado na Rua São Jorge, nº919, Bairro Cavalhada, neste 

Município cuja matrícula no Registro Geral é de nº 27.595, L-02, T-3 fls:56, 

com averbação: AV-M 27.595, feito em 06 de agosto de 1997, que em seu 

teor conferiu por determinação judicial, oriunda de sentença de divórcio, a 

área de 325,00m², 50% da área total de 650 m² par a vendedora, 

denominada sua parte em um terreno em forma de L, no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT, (doc. 05) pelo preço 

certo e ajustado de R$10.000,00 (dez mil reais). O referido lote, conforme 

consta do anexo memorial descritivo (doc . 06), cujo perímetro da área 

iniciase e fecha-se no marco “1”, de coordenadas UTM SAD 69 

E=427731.858 e N=8223598.750 (...); Ao final a parte autora requereu que 

seja reconhecida e declarada, por sentença resolutiva de mérito, a total 

procedência da Ação de Usucapião ora proposta, para ao final declarar o 

domínio da Requerente sobre o imóvel usucapiendo, valendo a sentença 

como título hábil para a transferência do domínio do imóvel à Requerente 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis, da Comarca de Cáceres-MT". 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: A presente demanda tem como 

objeto um lote de terreno urbano, situado na Rua São Jorge, nº919, Bairro 

Cavalhada, neste Município cuja matrícula no Registro Geral é de nº 

27.595, L-02, T-3 fls:56, com averbação: AV-M 27.595, feito em 06 de 

agosto de 1997. DESPACHO: "Ante o exposto, não vislumbro no presente 

caso que a parte autora possua os requisitos necessários para 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Diante do exposto, 

indefiro o pedido de assistência judiciária. Intime-se a parte requerente 

para recolher as custas em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Acaso seja providenciado o pagamento das custas, desde já recebo a 

petição inicial. Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) na pessoa dos 

herdeiros relacionados na petição inicial 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 RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos 

termos do artigo 334 do NCPC, a audiência deverá ser agendada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. 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. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - 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).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73". 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 N. Mattioni (Analista 

Judiciário), digitei. Cáceres/MT, 6 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003406-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES JUSTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN SIMONE REZENDE OAB - MT0021866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

espolio de Aline da Silva (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RETIRAR E COMPROVAR PUBLICAÇÃO DE EDITAL 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias realize a retirada do Edital de Intimação de Terceiros e 

Interessados (ID 11663687), bem como providencie sua publicação e 

comprovação do ato no feito em testilha. Cáceres/MT, 6 de fevereiro de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000237-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS 

DO PANTANAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da medida liminar 

deferida nos autos (Id. 11576177). Analisando o pleito retro, em que pese 

a relevância dos fatos levantados, não cuidou a pessoa jurídica 

interessada de trazer aos autos qualquer documento hábil à 

demonstração dos fatos narrado, tais como a prova do procedimento 

administrativo prévio e de se tratar a decisão prolatada de caráter 

provisório. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido: a) 

Rejeitar o pedido de reconsideração e manter a decisão retro (Id. 

11545134) pelos seus próprios fundamentos; b) Em tempo, determino a 

ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada (Águas do Pantanal), enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; c) Cumpra-se 
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integralmente decisão retro; d) Às providências. Cáceres, 02 de fevereiro 

de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007301-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA APARECIDA GARCIA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

LAZARA APARECIDA GARCIA DE SOUZA contra ato ilegal do PREFEITO 

MUNICIPAL DE CÁCERES SR. FRANCIS MARIS CRUZ e SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES SR. MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA, que não procederam à posse da impetrante no cargo público 

para o qual foi nomeada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, razão pela 

qual se volve perante este Juízo. A impetrante aduz, em síntese, que 

concorreu a vaga relativa ao cargo público de Professor Licenciado em 

Pedagogia com Docência – Núcleo de Clarinópolis, regulado pelo Edital n.º 

002/2017 – PMC de 06 de abril de 2017, na qual foi regularmente aprovada 

na prova objetiva do certame na 2º (segunda) colocação. Em razão disso, 

após a homologação do concurso, foi devidamente nomeada pelo Decreto 

n. 503 de 25 de setembro de 2017 e que, inclusive, apresentou a 

documentação exigida, em 04/10/2017, dentro do prazo estabelecido. 

Contudo, menciona que a municipalidade se negou a dar posse no prazo 

legal, mesmo tendo sido aprovada e nomeada para o cargo em questão, 

ante a isso, aduz que está clara a ilegalidade cometida pela Administração 

Pública em omitir o ato de sua posse. Diante desses fatos, volve-se 

perante este Juízo requerendo que seja concedida liminarmente a 

determinação para que o ente público efetive a sua posse e, no mérito, a 

concessão da segurança confirmando definitivamente a liminar. Com a 

inicial, veio documentação. Decisão deferindo a liminar vindicada e 

determinando a notificação da autoridade coatora (Id: 10794073). A 

autoridade coatora manifestou no feito requerendo a extinção do presente 

writ sem a resolução do mérito, ao argumento de perda de seu objeto pelo 

cumprimento da decisão liminar (Id: 11079054). Parecer ministerial 

pugnando pela concessão da ordem (Id: 11573367). Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. De início, no 

que tange a alegação do ente público de que houve a perda do objeto da 

ação, em razão do cumprimento da liminar deferida nos autos, se mostra 

impertinente, visto que o fato de ter cumprido a decisão liminar, deferida 

em sede de cognição sumária, não retira o interesse processual à tutela 

jurisdicional definitiva postulada nos autos, visto que não houve o 

exaurimento do objeto da ação, ante a inoperância da coisa julgada 

material. Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado: TJ-MT 

- Agravo Regimental AGR 00562072220128110000 56207/2012 (TJ-MT) 

Data de publicação: 24/07/2012 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA - COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

HEMORRÁGICO – LIMINAR PARA INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO - 

PERDA DO OBJETO INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO. O cumprimento 

de liminar satisfativa não implica em perda do objeto, já que o interesse de 

agir é verificado quando da impetração. A decisão que antecipa o mérito 

não tem caráter definitivo, precisa ser ratificada por sentença. (AgR 

56207/2012, DRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/07/2012, Publicado no DJE 

24/07/2012) Ultrapassada a fase preliminar, reporto-me ao mérito da 

causa. Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade e da 

legitimidade no ato de omissão da administração pública em efetivar a 

posse da impetrante no cargo para o qual foi devidamente aprovada e 

posteriormente nomeada para provimento do cargo Professora Licenciada 

em Pedagogia com Docência do Município de Cáceres. É caso de 

concessão da ordem. Dos autos, observa-se que a impetrante logrou êxito 

em classificar-se em 2º lugar no concurso público lançado por meio do 

edital n.º 002/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017, destinado ao provimento 

do cargo de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência, 

pertencente ao quadro de servidores efetivos do Município de 

Cáceres/MT. Com a homologação do certame, a Administração Pública 

Municipal, por meio do Decreto n.º 503, de 25 de setembro de 2017, 

nomeou a impetrante para o cargo em que foi devidamente aprovada, tudo 

dentro da normalidade prevista para o certame. Diante disso e 

considerando o disposto na Lei Complementar n.º 25 de 27 de Novembro 

de 1997 do Município de Cáceres, que trata do Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Municipais, a próxima etapa, após a nomeação, seria 

a posse da candidata, que deveria ocorrer no prazo de ATÉ 30 (TRINTA) 

DIAS, CONTADOS DO ATO DE NOMEAÇÃO, podendo ser prorrogada uma 

única vez por igual período a requerimento da interessada, mediante 

adequada justificativa. Tal disposição está expressa no § 1º, art. 14 da 

legislação acima referida, cuja redação a seguir se reproduz: “Art. 14 

Posse é aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades 

inerentes ao cargo público, com o compromisso de desempenhá-lo com 

probidade e obediência as normas legais e regulamentares, formalizada 

com assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. § 

1º A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados da publicação 

do ato de nomeação, prorrogáveis por mais trinta dias, a requerimento do 

interessado, mediante justificativa.” Ocorreu que, mesmo diante de 

expressa disposição legal, o ente público, ora impetrado, deixou de 

cumprir com o rigor da lei, se omitindo quanto ao ato de posse da 

candidata no prazo máximo fixado, bem como de tantos outros candidatos 

do mesmo certame, evidenciando assim, uma clara intenção de pura e 

simplesmente protelar ato administrativo da qual não pode dispor. 

Inclusive, sobre o tema, o próprio Supremo Tribunal Federal editou o 

verbete de Súmula Vinculante de n.º 16 do STF, confirmando o disposto, 

cujo teor transcreve-se: “Funcionário nomeado por concurso tem direito à 

posse”. – grifou-se. Ao que se nota a não efetivação da posse ocorreu 

por omissão da própria Administração Pública e não por qualquer ato que 

se possa atribuir culpa a aspirante, até porque, a mesma protocolou em 

04/10/2017 toda a documentação exigida, junto à Secretaria de 

Administração, ou seja, no local indicado e dentro do prazo estabelecido, 

nos termos do que dispõe o art. 2º do Decreto de nomeação, conforme 

segue: “Art. 2º Os documentos exigidos contidos no anexo I, devem ser 

apresentados na Coordenação e Recursos Humanos da Secretaria 

Municipal de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação deste Ato de Nomeação.” Consigna ainda que a candidata, ao 

ser nomeada, organizou-se de modo a dar cumprimento a todos os 

preceitos legais e editalícios, desvinculando-se de cargo público ou 

emprego a fim de velar pela não cumulatividade ilegal de cargos públicos 

ou incompatibilidade de horários. Desse modo, é evidente que o ato de 

posse deveria ter ocorrido no prazo impreterível de 30 (trinta) dias 

contados do ato de nomeação, o que não ocorreu, ficando evidente a 

violação do direito líquido e certo da impetrante. Nesse sentido, é a 

jurisprudência deste Estado: TJ-MT - Mandado de Segurança MS 

00978381420108110000 97838/2010 (TJ-MT) Data de publicação: 

30/03/2011 Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE NO CARGO DE 

FISCAL PARA O QUAL FOI NOMEADO - SERVIDOR APOSENTADO - 

RENÚNCIA DE SUA APOSENTADORIA ANTES DA POSSE - PARECER DA 

PREVIVAG FAVORÁVEL - POSSE NEGADA PELA ADMINISTRAÇÃO - 

VIOLAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO À POSSE - FUNCIONÁRIO 

NOMEADO TEM DIREITO À POSSE CONFORME SÚMULA Nº 16 DO STF - 

ORDEM CONCEDIDA. De acordo com a Súmula n° 16 do STF, servidor 

nomeado por concurso público direito a posse. Comprovada a renúncia de 

seus proventos de aposentadoria é impossível ocorrer acumulação de 

proventos, devendo ser empossado no novo vínculo funcional, para o qual 

fora aprovado no certame. Ordem concedida. (MS 97838/2010, DES. JOSÉ 

TADEU CURY, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2011, Publicado no DJE 

30/03/2011) Encontrado em: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 30/03/2011 - 30/3/2011 Mandado É assim 

também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Direito subjetivo de 

servidor nomeado à posse "A pretensão recursal não merece acolhida. É 

que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de 

que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à 

posse (Súmula 16). E, como se sabe, somente com a posse é que se 

forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir 

de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos." (RE 

596892, Relator Ministro Ricardo, decisão monocrática, julgamento em 

19.5.2011, DJe de 25.5.2011). Ante a todos esses fundamentos, a 

concessão da segurança é medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo 

que dos autos consta, DECIDO: a) CONCEDER A SEGURANÇA, 

confirmando a liminar deferida nos autos, para: I) determinar que a 

autoridade coatora promova a POSSE de LAZARA APARECIDA GARCIA 

DE SOUZA, no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 
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de setembro de 2017, forte no art. 487, I do CPC; b) Sem custas e 

honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 

do STF e 105 STJ; c) Após o decurso do prazo para a interposição de 

recurso voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do 

disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; d) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 02 de fevereiro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000137-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA EGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS MARIS CRUZ (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CELIA 

REGINA EGUES contra ato ilegal do PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, 

SR FRANCIS MARIS CRUZ, que teria instaurado o Processo Administrativo 

Disciplinar por meio da portaria n.º 301/2014, razão pela qual se volve 

perante este Juízo. Com a inicial, veio documentação. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Nos autos, 

pretende-se assegurar a declaração de incompetência do prefeito 

impetrado para instauração do PAD que culminou na pena de demissão da 

impetrante e, consequentemente, determinação de suspensão dos efeitos 

do Decreto n. 595/2017, para que haja sua reintegração ao cargo de 

contadora. Quanto à tutela de urgência, a lei do Mandado de Segurança 

dispõe no seu artigo 7°, inc. III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o 

ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida [...]”. Dessa forma, deve concorrer à concessão da medida 

liminar a existência de dois requisitos legais: relevância do fundamento do 

pedido e a ineficácia da medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça 

do bom direito e perigo da demora. É caso de indeferimento da liminar. Em 

análise perfunctória dos autos, sobreleva-se que a impetrante Célia 

Regina Egues era (ao tempo dos fatos narrados) servidora pública 

municipal cedida à Previ-Cáceres na função de contadora. Nesta 

qualidade, foi demandada em processo administrativo disciplinar 

instaurado pela autoridade municipal e não autárquica, tendo, em razão 

deste PAD sido demitida dos quadros de servidores do município de 

Cáceres. O cerne da questão trazida à baila restringe-se à declaração de 

nulidade do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n. 

301/2014 em razão do reconhecimento de ilegitimidade do Prefeito 

Municipal para tanto. Ao que argumenta a impetrante, a autoridade 

competente seria o diretor executivo da PREVI-CÁCERES, já que os fatos 

se deram no âmbito desta instituição. Ocorre que, muito embora a 

impetrante estivesse cedida à autarquia previdenciária municipal, o seu 

vínculo funcional é originário do Município de Cáceres e, portanto, estava 

vinculada a este ente federativo. Dos autos, nota-se que, à época dos 

fatos, sequer existia nos quadros funcionais da Previ-Cáceres o cargo de 

contador. Muito embora os fatos tenham se dado no âmbito da 

Previ-Cáceres, autarquia municipal, parece ser a competência para 

julgamento de PAD em que figure como requerido servidor público 

municipal do ente ao qual este esteja vinculado. Assim, o simples fato de 

ter sido instaurado o Processo Administrativo Disciplinar diretamente pelo 

Prefeito Municipal em nada altera a situação jurídica posta nos autos. Isso 

porque, muito embora tivesse o Diretor Executivo da Previ Cáceres 

competência para a instauração, nos moldes do art. 209 da Lei 

Complementar n. 25/97, não teria competência para julgamento e aplicação 

das sanções pertinentes. Dispõe a Lei Complementar n. 25 de 25-11-1997: 

“Art. 209 A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 

público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 

sindicância ou inquérito administrativo disciplinar, assegurada ao acusado 

ampla defesa. [...] Art. 206 As penalidades disciplinares serão aplicadas: I 

– Pelo Prefeito Municipal: a) Em caso de demissão e cassação de 

disponibilidade ou aposentadoria; [...].” Da legislação pertinente, somada à 

farta jurisprudência sobre a matéria, é correto afirmar que a competência 

para instauração de PAD do ente cessionário não exclui a competência do 

ente cedente. No caso em apreço, muito embora o PAD pudesse ter sido 

instaurado por ato do Diretor Executivo da Previ-Cáceres, o julgamento 

deste e as sanções cominadas ao caso SOMENTE poderiam ter sido 

preferidas pelo Prefeito Municipal, visto ser a autoridade competente nos 

casos de servidores públicos municipais. É assente na jurisprudência 

pátria que o julgamento e a eventual aplicação de sanção só podem 

ocorrer no órgão ao qual o servidor efetivo estiver vinculado. Colha-se do 

Informativo n.º 598 do STJ: A instauração de processo disciplinar contra 

servidor efetivo cedido deve ocorrer, preferencialmente, no órgão em que 

tenha sido praticada a suposta irregularidade. Contudo, o julgamento e a 

eventual aplicação de sanção só podem ocorrer no órgão ao qual o 

servidor efetivo estiver vinculado. STJ. Corte Especial. MS 21.991-DF, Rel. 

Min. Humberto Martins, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, 

julgado em 16/11/2016 (Info 598). Destarte, tratando-se de conduta 

praticada pelo agente público durante o período em que esteve cedido, é 

legítima a instauração do processo administrativo disciplinar pelo órgão em 

que foi praticada a irregularidade. Isso se justifica para facilitar a colheita 

das provas. No entanto, o julgamento e a aplicação da penalidade deverão 

ser feitas pelo órgão de origem considerando que é com o órgão cedente 

que o servidor possui o vínculo jurídico. No mesmo sentido são as 

orientações da Controladoria Geral da União: “Assim, a Advocacia-Geral 

da União, em Despacho do Advogado-Geral da União, de 09/05/06, 

aprovou a Nota-Decor/CGU/AGU nº 16/2008-NMS, nos termos do 

Despacho do Consultor-Geral da União nº 143/2008, firmando 

entendimento, primeiramente, de que o julgamento e a eventual aplicação 

da pena são um único ato e, portanto, indissociáveis; e, nessa linha, 

concluiu que, em razão do princípio da hierarquia e do fato de as 

repercussões do processo administrativo disciplinar se materializarem 

sobre o cargo efetivo do servidor, em caso de servidor que comete 

infração em órgão para o qual está cedido, a competência de julgar e de 

aplicar a pena é da autoridade competente para tal no órgão cedente, 

onde mantém seu cargo efetivo (e independentemente de onde o infrator 

exerça seu cargo ao tempo do processo e do julgamento, ou seja, mesmo 

que ele ainda esteja em exercício no órgão de destino). 

(CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Treinamento em Processo 

Administrativo Disciplinar (PAD) – Formação de Membros de Comissões. 

Apostila de Texto. Maio de 2011.) Nesse sentido, não tendo preenchido os 

requisitos necessários, o indeferimento da medida liminar pleiteada é 

medida que se impõe. Isso posto, e por tudo que dos autos consta, 

DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que preenche os requisitos do art. 6.° da 

Lei 12.016/ 2009, art. 282, do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 295 do mesmo diploma legal; (b) INDEFERIR a liminar 

pleiteada, por ausência dos requisitos legais, nos termos do art. 7.º, III da 

Lei n.º 12.016/2009; (c) Notifique-se a autoridade apontada como coatora 

para que preste as informações que entender necessárias no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 12.016/2009; (d) 

Ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada (MUNICÍPIO DE CÁCERES), enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (e) Com ou sem 

informações, colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei 

n.º 12.016/2009; (f) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. 

Cáceres, 31 de janeiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 149872 Nr: 8574-94.2012.811.0006

 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: ATAIDE DE CAMPOS MALHEIROS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256

 a)JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos constantes da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC/2015;b)Incabível o reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496, I do CPC/15;c)Revogar a gratuidade de justiça 

em favor do autor, pelos motivos já aduzidos, e condenar o requerente ao 

pagamento das custas judiciais; d)Honorários advocatícios pelo vencido 

fixados em 10% sobre o valor da causa, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I do 

CPC/15; e)Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 182787 Nr: 3922-29.2015.811.0006

 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: AGNALDO RAMOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLE DA ROSA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:18834/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Decido:

a) Em razão da ausência justificada desta Magistrada, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21/03/2018 às 14h00min;

 b) Cumpram-se as demais determinações de fl. 103;

c) Às providências. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 91488 Nr: 6619-33.2009.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRENE SIMÕES PEDROGA FULIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO SAÚDE-CONVÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8574, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a)JULGAR 

EXTINTO este processo sem resolução de mérito e revogar a liminar 

deferida, nos termos do art. 487, I CPC/2015;b)Incabível o reexame 

necessário de sentença, forte no art. 496, I do CPC/15;c)Sem custas na 

forma do art. 98 CPC/2015; d)Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 94501 Nr: 9578-74.2009.811.0006

 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: IRENE SIMÕES PEDROGA FULIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO SAÚDE-CONVÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8574, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

movida por IRENE SIMÕES PEDROGA FULIOTO, em face de MATO 

GROSSO SAÚDE - CONVÊNIO, todos devidamente qualificados a exordial, 

no qual sustenta que teve procedimentos médicos indeferidos pelo plano 

de saúde, sob o argumento de suposto inadimplemento. (fls. 08/16).

Despacho inicial à fl. 17.

 Contestação às fls. 30/41.

Documentos de resposta às fls. 42/67.

Ausência de impugnação à contestação à fl. 70.

Audiência de instrução e julgamento, realizada em 04/06/2013 às fls. 

85/86.

Juntada de documento do requerido às fls. 87/89.

Decisão de fls. 99/100, excluindo o Estado de Mato Grosso do polo 

passivo da demanda.

Decisão de fls. 128/129.

As partes informaram as provas que pretendem produzir às fls. 130/135.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por 

IRENE SIMÕES PEDROGA FULIOTO em face do MATO GROSSO SAÚDE – 

CONVÊNIO, alegando, em síntese, que teve procedimentos médicos 

indeferidos pelo plano de saúde, sob o argumento de suposto 

inadimplemento, causando-lhe dano moral e material.

A autora afirma que na qualidade de servidora pública estadual, aderiu ao 

convênio Mato Grosso Saúde, cujo valor da mensalidade é descontada 

diretamente da sua folha de pagamento, razão pela qual sempre esteve 

adimplente, sendo praticamente improvável que ocorresse atraso no 

pagamento.

Sustenta que quando precisou dos serviços ofertados pelo plano de 

saúde, em razão de ter sofrido acidente, ficou impossibilitada de usufruir 

tais benefícios, em razão de uma suposta inadimplência quanto ao 

pagamento das mensalidades, obrigando-a a pagar à vista o valor de R$ 

96,06 (noventa e seis reais e seis centavos) referentes às despesas de 

atendimento médico.

Afirma a requerente que ao ser informada pelo Hospital São Luiz que seu 

atendimento não havia sido liberado em razão de estar inadimplente sofreu 

grande constrangimento, nervosismo e vergonha.

Em face dessa situação, a autora ingressou com ação cautelar inominada 

com pedido de liminar, autos em apenso de número 

6619-33.2009.811.0006 – código 91488, para que fosse determinada a 

liberação do plano de saúde possibilitando a regular fruição dos 

benefícios, o que foi concedido.

Não havendo preliminares, reporto-me ao mérito da causa.

É o caso de improcedência dos pedidos.

Inicialmente, extrai-se dos autos que o requerido, INSTITUTO DE 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, cujo nome fantasia é MATO GROSSO SÁUDE, possui 

personalidade jurídica de direito público, sendo uma autarquia estadual, 

criada pela Lei Complementar Estadual n.º 127, de 11 de julho de 2003.

 Trata-se de um plano de saúde oferecido pelo Estado de Mato Grosso, 

por intermédio de uma autarquia estadual, de forma facultativa, aos seus 

servidores, e por isso mesmo, em razão da natureza pública da qual se 

reveste o contrato, não se submete à regulamentação da Lei nº 9.656/98, 

que trata dos planos de saúde oferecidos pelas pessoas jurídicas de 

direito privado, como observo do artigo 1º da citada lex:

“Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de 

direito privado que operam planos de assistência à saúde [...]”.

No caso, é o Decreto nº 5.729 de 17 de maio de 2005, que regulamenta o 

Plano de Saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do 

Estado – MATO GROSSO SAÚDE - Instituído pela Lei Complementar nº 

127, de 11 de julho de 2003.

Colha-se a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO – AUTARQUIA ESTADUAL – ATENDIMENTOS MÉDICOS 

HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E APOIO DIAGNÓSTICO MEDIANTE 

CONTRIBUIÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS – PLANO INSTITUÍDO PELA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 127/2003 – INAPLICABILIDADE DA 

LEGISLAÇÃO ATINENTE AOS PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS – 

POSSIBILIDADE DE REAJUSTES ANUAIS DAS CONTRIBUIÇÕES POR 

RESOLUÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO (ART. 25, § 2º, “b”, DA LC 

N. 127/2003, REGULAMENTADA PELO DEC. N. 5.729/2006) – CDC NÃO 

APLICÁVEL À ESPÉCIE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A criação do 

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato 

Grosso (MT-Saúde) pela LC n. 127/2003, retira o plano da égide da 

legislação alusiva aos planos de saúde privados (Lei n. 9.565/98), para 

fazer incidir somente o regramento próprio. 2 – A legislação consumerista 

protege as relações de consumo celebradas em contrato de adesão 

(planos de saúde privados), enquanto a hipótese não consiste num 

contrato de adesão, mas na aceitação dos termos da LC n. 127/2003, que 

criou e disciplinou as condições do PLANO MT-SAÚDE COMO AUTARQUIA 

PÚBLICA, condicionado apenas a sua regularidade jurídica e a publicação, 

como condição de validade e eficácia. [...] (Ap 89057/2016, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2017, Publicado no DJE 

14/11/2017).

De outro lado, frise-se que a Autarquia tem responsabilidade de ordem 

objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, CAUSAREM a 

terceiros, nos termos do § 6.º do art. 37 da CR/88, o que dispensaria a 

parte prejudicada de provar a culpa do Instituto para que ocorra a 

reparação, bastando provar a relação de causalidade entre a ação ou 

omissão administrativa e o dano sofrido.

 Constitui-se esse dispositivo o fundamento para o princípio da 

responsabilidade objetiva do Estado para os atos comissivos e que, em 

princípio, abrange qualquer função pública. O significado que exsurge é a 
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aplicação das normas jurídicas ao proceder do Estado em relação aos 

súdidos, o qual se causar dano injusto deve indenizar.

Conforme a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, em Curso de 

Direito Administrativo, 19 ª edição, Malheiros Editores:

 "Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples 

relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há 

responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a 

conduta geradora de dano revele deliberação na prática do 

comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de 

empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de 

tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por 

isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o 

Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não atua ou atua 

insuficientemente para deter o evento lesivo." (p. 935).

O dever de indenizar neste caso, portanto, depende da comprovação da 

ação danosa, do resultado danoso, do nexo de causalidade entre a ação 

e o resultado.

 Pois bem.

Consta nos autos que a autora promoveu ação cautelar inominada com 

pedido de liminar, autos em apenso de número 6619-33.2009.811.0006 – 

código 91488, para que fosse liberada a utilização do referido plano de 

saúde, o que restou deferido.

 Teve autorização negada para utilizar o plano de saúde, quando buscou 

atendimento médico no hospital São Luiz, conforme demonstrou através 

dos documentos de fls. 22/27 dos autos apensados, afirmando que tal 

situação lhe causou constrangimento, nervosismo e vergonha, já que 

estava adimplente com as referidas mensalidades, pois todo mês o valor é 

debitado diretamente em folha de pagamento.

De fato, depreende-se dos autos que o pagamento é deduzido em folha, 

portanto, muito dificilmente a autora estaria em débito com a mensalidade.

Ocorre que, conforme demonstrado pelo requerido, o motivo do bloqueio 

administrativo do plano de saúde foi fundamentado no inadimplemento de 

despesas à titulo de coparticipação, no valor de R$ 26, 26 (vinte e seis 

reais e vinte e seis centavos), referente a procedimentos realizados no 

mês de maio de 2008, e que por não ter sido descontado o valor do 

procedimento em folha de pagamento, o requerido encaminhou pelos 

Correios o boleto para pagamento (fl. 144, autos em apenso) no endereço 

que constava no requerimento de adesão (fl. 139, autos em apenso), 

quedando-se a parte autora inadimplente.

Nesta situação – de inadimplência, o requerido está autorizado a 

suspender os atendimentos fornecidos pelo plano de saúde, conforme o 

Decreto nº 5.729/2005 que regulamenta o plano de saúde:

“Art. 28 - O não pagamento das contribuições, coparticipações e demais 

valores, após 30 (trinta) dias, independente do recebimento de aviso, 

garante a suspensão dos atendimentos até a quitação dos débitos.”

Portanto, não há que se falar em falha na prestação de serviços, 

porquanto a inadimplência da autora permitiu o bloqueio do uso do plano de 

saúde em voga, não havendo falar-se em ato ilegal da empresa requerida.

É da jurisprudência:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO — NEGATIVA DE ATENDIMENTO 

MÉDICO — PROVA — INEXISTÊNCIA. Não provada a falha do Instituto de 

Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, 

improcedem os pedidos. Recurso não provido. (Ap 111076/2017, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO 

QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Simples transtornos ou 

meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente 

para caracterizar dano moral. No caso concreto, inexiste comprovação de 

sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em 

decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106898/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 

29/11/2017.

Desse modo, ausentes os elementos de prova suficientes que comprovem 

conduta ilícita da Autarquia Estadual, a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe, forte no art. 373, I CPC/2015.

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

 a) JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos constantes da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC/2015;

b) Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 496, I do 

CPC/15;

c) Sem custas na forma do art. 98 CPC/2015;

 d) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101314 Nr: 6410-30.2010.811.0006

 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: NEUSA CORDEIRO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por NEUSA CORDEIO DE JESUS em face do MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT, ambos qualificados na exordial, na qual requer, em síntese, 

reparação dos danos morais sofridos em decorrência de uma queda de 

nível enquanto transitava em via pública (fls.08/18).(...)Fundamento e 

decido.Em sede preliminar, defende a parte requerida sua ilegitimidade 

para compor o polo passivo da presente lide.Razão assiste à parte 

requerida. O caso em comento trata de pleito indenizatório em razão de 

suposta omissão do Município, na medida em que a autora sustenta ter 

caído em uma vala de esgoto que estava aberta, sem proteção, sem 

sinalização e sem iluminação. O fato resultou em dois braços quebrados, 

cortes na testa e bacia trincada.Depreende-se dos autos que o suposto 

evento teria ocorrido na Avenida 31 de Março, que está compreendida na 

FAIXA DE DOMÍNIO da rodovia federal, BR - 070/MT, na travessia urbana. 

A faixa de domínio contém 70 metros, sendo 40 metros do lado direito e 30 

metros do lado esquerdo, considerando o eixo da rodovia no sentido 

Cuiabá/Cáceres, conforme atestou o Subst. Superintendente Regional do 

DNIT em Mato Grosso, às fls. 111/114.(...)Nesse sentido, se não compete 

ao DNIT a responsabilidade pela manutenção, sinalização e iluminação das 

faixas de domínio das rodovias federais, a AUTARQUIA NO MÍNIMO, 

deveria fiscalizar o cumprimento das normas previstas em seus próprios 

manuais.(...)Nessa seara, não há como o DNIT arguir ausência de 

responsabilidade no caso em análise, na medida em que executou a obra, 

conforme declarado (fl. 124), (...)Portanto, no caso há que se acolher a 

aventada preliminar, declarando o Município de Cáceres parte ilegítima 

para figurar no pólo passivo da ação e, consequentemente, extinguir o 

feito, nos termos do, art. 485, VI, do CPC. Pelo exposto nos autos, 

DECIDO:a) Julgar extinto o feito sem resolução de mérito em razão da 

ilegitimidade passiva, forte no art. 485, VI, do CPC;b) Sem custas e sem 

honorários, na forma da lei;c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153111 Nr: 357-28.2013.811.0006

 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: ELSON VIEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ROGÉRIO 

RODRIGUES DE MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decido:

a) Em razão da ausência justificada desta Magistrada, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21/03/2018 às 15h30min;

 b) Às providências. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 82619 Nr: 9073-20.2008.811.0006

 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
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 PARTE AUTORA: NILSA CORNELIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899, KHRISTIAN SANTANA RAMOS - OAB:10318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - 

OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA movida por NILSA CORNELIO DE OLIVEIRA em face do 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, todos devidamente qualificados a exordial, no 

qual sustenta ter sofrido lesão crônica incurável decorrente do 

comportamento da parte requerida. (fls. 08/24).

Documentos que instruem a inicial às fls. 25/60.

 Despacho inicial à fl. 61.

 Contestação às fls. 67/78.

Documentos de resposta às fls. 79/91.

Impugnação à contestação e documentos às fl. 93/137.

As partes informaram as provas que pretendiam produzir às fls. 138/143.

Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela às fls. 144/146.

Juntada de documentos da parte autora às fls. 151/171.

Audiência Preliminar realizada em 03/03/2015, à fl.172.

Nomeação de perito à fl. 172.

Apresentação dos quesitos pelas partes às fls. 176/180.

Resposta a quesitação da parte autora às fls. 181/182.

Manifestação da autora acerca do laudo pericial às fls. 183/185.

Manifestação do Município de Cáceres sobre o laudo pericial às fls. 

188/189.

Resposta aos quesitos formulados pelo requerido às fls. 194/196.

Manifestação da autora acerca do laudo pericial e juntada de documentos 

às 200/201.

Manifestação do requerido sobre o laudo pericial às fls. 230/231.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação de indenização movida por NILSA CORNELIO DE 

OLIVEIRA, alegando, em síntese, que sofreu lesão crônica incurável 

decorrente do comportamento/ negligência da parte autora, causando-lhe 

dano moral e material.

A autora é servidora pública municipal, tendo tomado posse na data de 

17/03/2003, na Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, lotada 

no Centro Municipal de Educação Infantil – CAIC, na função de auxiliar de 

serviços gerais (merendeira).

Sustenta que no início do mês de março do ano de 2005, passou exercer 

sozinha todas as funções do setor de cozinha da unidade escolar, sob a 

determinação da Secretaria Municipal de Educação, em razão de 

designação da servidora Hildanete Marques do Couto, que dividia as 

funções, para atuar em outro setor.

Afirma que em decorrência do esforço laboral que exercia na função de 

merendeira, passou a sentir fortes dores na região das costas, e que 

noticiou o fato para a Diretora da Escola, e mesmo assim foi negada sua 

remoção para outro setor, sob a justificativa de que a requerente estava 

em período probatório, sendo obrigada a exercer todo o serviço de 

cozinha sozinha, uma vez que não havia funcionários para substituí-la.

Diante da situação, buscou atendimento médico pelo Sistema Único de 

Saúde, em data de 30/05/2007, para diagnosticar sua enfermidade, sendo 

constatada uma lesão crônica por esforço repetitivo.

Alega que em 31/05/2007, em virtude de sua transferência para outra 

escola, foi obrigada a protocolar requerimento junto a Secretaria de 

Educação, para rever a sua transferência em face do problema de saúde 

que estava enfrentando, argumentando que precisava ser encaminhada 

para trabalho de natureza leve, sendo que nada foi providenciado e que 

apenas em 12/08/2008, após nova tentativa de remoção, passou a 

exercer a função de atendente no PROCON.

Arguindo ter sofrido dano moral e material decorrente da lesão crônica 

incurável em razão do comportamento da parte requerida, volta-se ao 

Poder Judiciário.

Volto-me, em princípio, à questão prévia.

Preliminarmente o Município de Cáceres suscitou inépcia da inicial relativo 

ao tópico dano material, sustentando não ser matéria ventilada nos fatos e 

fundamentos jurídicos da demanda.

Observa-se, porém, que a petição inicial atendeu aos requisitos do art. 

282 e não incidiu nas hipóteses do art. 295, parágrafo único, todos do 

CPC/73, não havendo, portanto, alegada inépcia.

 Colha a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – 

PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – 

PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 

ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL Nº 

11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – 

IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDO – INOBSERVÂNCIA PELA 

MUNICIPALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE 

PODERES – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não há falar em inépcia 

da inicial quando o autor deduz com clareza e coerência na petição inicial 

de modo a permitir que a parte adversa tenha plena compreensão dos 

fatos e do pedido. Nas ações de indenização contra a União, Estados e 

Municípios, o prazo prescricional a ser aplicado é de 05 (cinco) anos, nos 

termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, não incidindo a regra geral 

disposta no artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil. [...] (Apelação / 

Remessa Necessária 136099/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, 

Publicado no DJE 05/12/2017).

Portanto, entende-se que não é o caso de inépcia da inicial.

Ultrapassada esta questão, reporto-me ao mérito.

É o caso de improcedência dos pedidos.

Preambularmente, frise-se que o Estado tem responsabilidade de ordem 

objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, CAUSAREM a 

terceiros, nos termos do § 6.º do art. 37 da CR/88, o que dispensaria a 

parte prejudicada de provar a culpa do ente público para que ocorra a 

reparação, bastando provar a relação de causalidade entre a ação ou 

omissão administrativa e o dano sofrido.

 Constitui-se esse dispositivo o fundamento para o princípio da 

responsabilidade objetiva do Estado para os atos comissivos e que, em 

princípio, abrange qualquer função pública. O significado que exsurge é a 

aplicação das normas jurídicas ao proceder do Estado em relação aos 

súditos, o qual se causar dano injusto deve indenizar.

Conforme a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, em Curso de 

Direito Administrativo, 19 ª edição, Malheiros Editores:

 "Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples 

relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há 

responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a 

conduta geradora de dano revele deliberação na prática do 

comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de 

empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de 

tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por 

isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o 

Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não atua ou atua 

insuficientemente para deter o evento lesivo." (p. 935).

O dever de indenizar neste caso, portanto, depende da comprovação da 

ação danosa, do resultado danoso, do nexo de causalidade entre a ação 

e o resultado.

 Nesse sentido, é da jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGRESSÃO FISICA E 

VERBAL – POLICIAL MILITAR – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO OU DE 

NEXO DE CAUSALIDADE COM ALEGADA ATUAÇÃO ABUSIVA DO 

SERVIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a 

responsabilidade objetiva da Administração Pública, imprescindível é a 

prova do nexo de causalidade entre a conduta do Estado, por seus 

agentes, e o dano, se inexiste esse descabe responsabilização (CRF, art. 

37, § 6º). (Ap 69973/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

28/04/2017).

Embora verse o caso sobre possível responsabilidade objetiva do ente 

estatal, por suposta imposição arbitrária da Secretaria Municipal de 

Educação que teria coagido a autora a executar sozinha, a função de 

merendeira em unidade escolar, bem como não providenciou o devido 

processo administrativo para direcionar a autora para local de trabalho 

compatível com sua enfermidade, não há nos autos elementos hábeis à 

comprovação dos fatos alegados.

 Consta nos autos que a autora é servidora pública municipal, no cargo de 
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auxiliar de serviços gerais – merendeira e que estava com dores na região 

das costas e aparentemente no curso da presente demanda foi acometida 

com uma doença denominada Síndrome do Túnel do Carpo. Sustenta, em 

tese, que tais doenças se desenvolveram quando passou a atuar sozinha 

(a partir de março de 2005), na cozinha da unidade escolar no qual estava 

lotada, por suposta determinação da Secretaria Municipal de Educação.

Apurou-se que em 31/05/2007 a autora foi avaliada por médico 

especialista em ortopedia e traumatologia (fl. 50), que diagnosticou sua 

enfermidade e atestou que autora deveria capacitar-se em uma função 

que não pegasse peso para não agravar a lesão.

 No próprio dia 31/05/2007 a autora protocolou requerimento (fl. 52) junto a 

Secretaria Municipal de Educação, apresentando o atestado médico para 

justificar a impossibilidade do seu encaminhamento para outra unidade 

escolar. Portanto, de acordo com os autos, esta foi a primeira 

comunicação da autora sobre seu estado de saúde ao requerido.

Depreende-se dos autos que em 14/06/2007, o requerido providenciou o 

competente processo administrativo sob o protocolo n.º 9705 (fl. 106) e a 

perícia médica (fl. 55) realizada em 18/06/2007 atestou que a paciente é 

portadora de dores na região das costas e que deveria exercer trabalho 

de natureza leve, não podendo realizar esforços que sobrecarreguem a 

coluna vertebral.

Infere-se que a orientação médica foi devidamente atendida pelo Poder 

Público, em 09 de agosto de 2007, através do ofício nº 551/2007-GP (fl. 

106), quando a autora passou a atuar, em desvio de função, como 

atendente junto ao PROCON, conforme atestado no ofício n.º 059/2008 da 

Coordenadora de Defesa do Consumir – PROCON – Cáceres – MT (fl. 88), 

bem como documentos juntados pela própria autora às fls. 102/105, 

ambos afirmando que a autora esta lotada naquele órgão desde agosto de 

2007, o que contraria os fatos narrados na inicial.

Confira-se:

“Só em data de 12.08.2008, e com sua saúde já agravada, a Requerente 

intentou novamente com um novo requerimento junto a Secretaria 

Municipal de Educação ao saber da vaga disponível no PROCON deste 

município, e solicitou sua remoção para esta localidade (doc. anexo), que 

assim foi deferido, e hoje a mesma encontra lotada atualmente na função 

de atendente provisoriamente”. (fls. 9 e 10).

Portanto, da primeira comunicação da enfermidade da autora, ocorrida em 

31/05/2007, até o efetivo desvio de função em 09/08/2007, passaram-se 

pouco mais de 60 (sessenta) dias, o que há de ser considerado razoável 

pelas diligências necessárias para a conclusão do competente processo 

administrativo.

 Dessa forma, as alegações da autora não condizem com a realidade dos 

fatos, no momento em que afirma que nada foi providenciado pela 

requerida quando apresentou atestado médico sobre sua saúde.

Sobre o laudo pericial realizado nos autos, ficou constatada apenas e tão 

somente a patologia ortopédica nos membros superiores, denominada 

Síndrome do Túnel do Carpo, nada sendo mencionado acerca das lesões 

na coluna narradas na inicial. Também não ficou estabelecido que tal 

doença decorreu da atividade da autora junto à Municipalidade.

 Confira-se:

“A requerente está acometida de Patologia Ortopédica nos Membros 

Superiores, que refere ter tido início em 2014. Não podemos afirmar com 

certeza a natureza da lesão, que pode ser por esforço repetitivo, 

movimentos repetitivos, causas inflamatórias, causas traumáticas, 

hormonais e medicamentosas.” (fl. 181).

Portanto, pelo conjunto probatório realizado no feito, não houve 

comprovação de que a autora noticiou seu estado de saúde ao Município 

de Cáceres e este deixou de atuar. Pelo contrário, a própria autora juntou 

documento (fl.106) comprovando que o requerido realizou o processo 

administrativo, bem como transferiu a servidora para atuar em desvio de 

função junto ao PROCON para executar atividades de natureza leve.

 Tampouco há comprovação de lesões na coluna da requerente ou que o 

seu estado de saúde decorreu da atividade que exercia junto à 

municipalidade, de sorte que não restando comprovado os fatos alegados 

pela autora, não há que se falar dano moral e material.

É da jurisprudência:

TJ-RS - Apelação Cível AC 70060859253 RS (TJ-RS)

 Data de publicação: 06/10/2015

 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMANDA 

PROPOSTA CONTRA ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. ACIDENTE DO 

TRABALHO. DOENÇA PROFISSIONAL. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DO NEXO CAUSAL E DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. 

PREVALÊNCIA DA CONCLUSÃO PERICIAL QUE NÃO CONFORTA A 

PRETENSÃO DA DEMANDANTE. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 

Versando a demanda sobre responsabilidade civil por acidente do 

trabalho, há presunção de culpa do empregador, a quem incumbe 

demonstrar que adotou todas as diligências, cautelas e precauções 

necessárias para assegurar a incolumidade física do obreiro e evitar a 

ocorrência do infortúnio. CASO CONCRETO EM QUE A PROVA PERICIAL E 

OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLIGIDOS AO BOJO DOS 

AUTOS REVELAM QUE A SERVIDORA NÃO PADECE DE DOENÇA 

ADQUIRIDA EM FACE DO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE LABORAL. 

OCUPANTE DO CARGO DE SERVENTE. ATUAÇÃO EM SERVIÇOS GERAIS, 

NA LIMPEZA DE CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. NEXO 

CAUSAL INDEMONSTRADO. Sentença de improcedência da ação 

confirmada. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060859253, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, 

Julgado em 30/09/2015).

 Sobre o tema, é certo que o ônus de fazer prova dos fatos constitutivos 

de seu direito recai sobre a parte autora, 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;”

Discorrendo sobre o ônus da prova, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR 

(Curso de Direito Processual, v. 1, Forense, pág.437), lembra que "no 

processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que 

entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume 

especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus 

consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos 

fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um 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 aos quais depende a existência 

do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. 

Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o 

mesmo que fato inexistente.”

Verifica-se, portanto, que a autora não trouxe conjunto probatório mínimo 

a fim de imputar a responsabilidade civil pelo fato danoso ao ente público, 

impondo-se a improcedência dos pedidos.

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

 a) JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos constantes da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC/2015;

b) Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 496, I do 

CPC/15;

c) Sem custas na forma do art. 98 CPC/2015;

 d) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 87887 Nr: 3392-35.2009.811.0006

 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: SIMÃO LICA, MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA LICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE 

SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por 

SIMÃO LICA e outra, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

devidamente qualificados a exordial, no qual sustenta que teve sua 

residência invadida por agentes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente - 

SEMA (fls. 08/27).

Documentos que instruem a inicial às fls. 28/36.

Despacho inicial à fl. 37.

 Contestação às fls. 41/50.

Impugnação à contestação às fls. 58/61.

As partes especificaram as provas que pretendiam produzir às fls. 65/68.

Expedição do ofício nº 816/2011 para o Diretor da SEMA à fl. 72.

Petição dos autores às fls. 72/73.
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Expedição do ofício nº 935/2012, reiterando o ofício nº 816/2011, à fl. 74.

Recebimento do oficio nº 041/DUC/SEMA/2013, do Diretor da Unidade 

Desconcentrada de Cáceres – SEMA-MT, em reposta ao ofício nº 

935/2012, à fl. 79.

 Audiência de instrução e julgamento, realizada em 18/06/2013 restou 

prejudicada, sendo redesignada à fl. 85.

Audiência de instrução e julgamento, realizada em 31/07/2013 às fls. 

92/99.

Juntada de documento dos autores às fls. 94/98.

Audiência de instrução e julgamento, realizada em 07/11/2013 às fls. 

115/117.

Carta precatória para oitiva de testemunha às fls. 130/132.

Alegações finais às fls. 137/156 e 157/168.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais movida por SIMÃO 

LICA e MARIA JOSÉ SOARES LICA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando, em síntese, que tiveram sua casa invadida por 

agentes da SEMA.

Alegam os requerentes que em 04/02/2009 tiveram sua residência 

invadida por equipe de agentes representantes da SEMA-MT, sendo 02 

(dois) homens e 01 (uma) mulher. Afirmam que tais agentes, sem o devido 

mandado judicial, agiram sob o argumento de que estariam em busca de 

pescado ilegal, em razão de denúncia de que ali existia grande quantidade 

de peixes.

Sustenta que no momento da invasão encontrava-se na residência a filha 

dos autores e a secretária do lar, sendo que os agentes de forma 

desrespeitosa adentraram e foram até a geladeira mexendo em tudo e que 

após a infrutífera ação, disseram que havia ocorrido um equívoco, de que 

não se tratava da residência denunciada tampouco da pessoa que eles 

buscavam.

À guisa destes fatos, buscam indenização.

Não havendo preliminares, reporto-me ao mérito da causa.

É o caso de improcedência dos pedidos.

Embora verse o caso sobre possível responsabilidade objetiva da 

Administração Pública por suposto ato de seus agentes, não há nos autos 

elementos hábeis à comprovação dos fatos alegados.

Preambularmente, frise-se que a Administração Pública tem 

responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, CAUSAREM a terceiros, nos termos do § 6.º do art. 37 da 

CR/88, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder 

Público para que ocorra a reparação, bastando provar a relação de 

causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido.

 Constitui-se esse dispositivo o fundamento para o princípio da 

responsabilidade objetiva do Estado para os atos comissivos e que, em 

princípio, abrange qualquer função pública. O significado que exsurge é a 

aplicação das normas jurídicas ao proceder do Estado em relação aos 

súdidos, o qual se causar dano injusto deve indenizar.

Conforme a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, em Curso de 

Direito Administrativo, 19 ª edição, Malheiros Editores:

"Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples 

relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há 

responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a 

conduta geradora de dano revele deliberação na prática do 

comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de 

empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de 

tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por 

isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o 

Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não atua ou atua 

insuficientemente para deter o evento lesivo." (p. 935)

O dever de indenizar neste caso, portanto, depende da comprovação da 

ação estatal danosa, do resultado danoso, do nexo de causalidade entre a 

ação e o resultado.

 Nesse sentido, colha-se a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS – AUTOR VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

ATENDIMENTO HOSPITAL PÚBLICO – FRATURA CONSTATADA EM 

EXAMES NO HOSPITAL – RECOMENDAÇÕES PARA TRATAMENTO NÃO 

ATENDIDA PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – 

PRESSUPOSTOS AUSENTES – CUIDADOS MÉDICOS NECESSÁRIOS 

PROVIDENCIADOS – NEGLIGÊNCIA AFASTADA – DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – REJEIÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do 

regramento inserto no art. 37, §6º, da Constituição Federal - reforçado 

pelos arts. 43, 186 e 927 do Código Civil -, que disciplina a 

responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de 

regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, 

culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão 

administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na 

teoria da "falta de serviço", impondo à parte ofendida a demonstração de 

que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou 

inexistência de um serviço afeto à Administração Pública. Tratando-se de 

erro médico imputado ao Estado, e em que pese a existência de posições 

dissonantes no âmbito desta colenda Corte acerca da natureza da 

responsabilização, se de cunho subjetivo (exige a comprovação de 

culpa/dolo) ou objetivo (do risco), é sempre necessária a demonstração 

da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o 

prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de 

danos. [...] (Ap 33953/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, 

Publicado no DJE 07/10/2016).

Pois bem.

Dos autos consta que os requerentes almejaram demonstrar a ocorrência 

de irregularidades cometidas por supostos agentes da SEMA-MT, que, em 

tese, praticaram invasão domiciliar, já que o ingresso ocorreu sem o 

mandado judicial para executar a ação pretendida.

Na tentativa de se identificar as pessoas que adentraram em sua 

residência, o primeiro autor chegou a encaminhar ofício para a SEMA U.R. 

Cáceres, sob o protocolo n.º 028/09, recebido em 10/02/2009, às 

09h30min. (fl. 34), cuja resposta, se houve, não juntou nos autos.

 No dia seguinte, 11/02/2009, às 09h57min, a segunda requerente 

registrou um boletim de ocorrência simplificado n.º 10300484.08.025341-2 

(fls. 32/33), no qual narrou a suposta invasão.

Confira-se:

“que no dia 04 de fevereiro de 2009, uma equipe de três policiais da 

SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, violaram seu domicílio, que 

no momento encontrava-se em sua residência sua filha de 17 anos e sua 

secretária Carmelita, disseram que estavam procurando pescado, que 

receberam uma denuncia de que havia em sua residência um freezer 

branco cheio de pescado o que não procede. Relata ainda que através de 

oficio tentou por diversas vezes conseguir o nome dos policiais naquele 

órgão mas foi em vão. Sabe-se apenas que eram dois homens e uma 

mulher” (depoimento de Maria Jose Soares da Costa Lica, fl. 32).

Após determinação deste Juízo, o Diretor da Unidade Desconcentrada de 

Cáceres – SEMA-MT, Sr. Hélio Silva Maldonado respondeu ao 

questionamento do autor (fl. 79), informando que:

 “os servidores que supostamente invadiram a residência do Sr. Simão 

Lica, não eram lotados e tampouco estavam a serviço por esta Regional 

de Cáceres/MT. Portanto, não possuímos as informações requeridas por 

este Juízo, impossibilitando, consequentemente, a resposta do presente 

requerimento”.

Ainda na tentativa de identificar esses agentes, os autores arrolaram 

como testemunha o Sr. Simão de Arruda Pinheiro, pescador profissional 

que teve sua residência vistoriada no dia 05/02/2009, pelos Agentes 

Ambientais da SEMA/MT: Ronaldo Aparecido Pinheiro e Josué Silva 

Guedes e pela Assessora Técnica de Unidade Regional – SEMA/MT- 

Marionila Dometila Teixeira, conforme termo de apreensão e termo de 

inspeção (fls. 96 e 98).

Em seu depoimento, a testemunha declarou residir há uns 200 (duzentos) 

metros da casa dos autores e que os supostos agentes teriam entrado na 

casa do Sr. Simão Lica, pensando ser a sua, pois no “mesmo dia” teve 

sua casa vistoriada por agentes da SEMA.

No mesmo sentido a testemunha Luis Marcos de Arruda Pinheiro alega que 

chegou na residência dos autores logo em seguida da ação dos supostos 

agentes, e que no “mesmo dia” foram na residência de seu irmão (Simão 

de Arruda Pinheiro), que é pescador profissional e que neste momento as 

pessoas se identificaram com fiscais da SEMA.

 Ocorre que, conforme documentos de fls. 94/98, o Sr. Simão de Arruda 

teve sua residência inspecionada no dia 05/02/2009, divergindo da 

narrativa dos autores, que afirmam que os fatos ocorreram em 

04/02/2009, conforme exordial, boletim de ocorrência e confirmação das 

testemunhas Sra. Gessyca Crrystinne da Silva Lica e Sra. Carmelita 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 53 de 529



Tertuliano Ribeiro, concluindo-se, portanto, que as ocorrências narradas 

não foram na mesma data.

 Em suma, os autores aparentemente deduziram que os mesmos agentes 

ambientais que assinaram o termo de apreensão e inspeção do Sr. Simão 

de Arruda Pinheiro foram as pessoas que adentraram em sua residência, 

por acreditarem que as ações ocorreram no mesmo dia, o que não restou 

comprovado.

De igual modo, os depoimentos das testemunhas Sra. Gessyca e Sra 

Carmelita, presentes no momento da suposta invasão, não foram 

suficientes para identificar os servidores públicos, quiçá afirmar que se 

tratavam de agentes da SEMA.

Isso porque enquanto a Sra. Gessyca afirma se tratarem de duas 

pessoas, sendo um homem e uma mulher, e que o primeiro usava blusa 

preta e calça jeans e a mulher não se lembra, e não se identificaram como 

agentes do refiro órgão, nem apresentaram carteira funcional, a Sra 

Carmelita afirma que se apresentaram como agentes da SEMA, mas não 

mostraram identidade funcional e sabe que eram da SEMA porque que 

usavam roupas com tons amarelados ou pardos e que estava escrito 

alguma coisa na camiseta.

 Por outro lado, a Sra Marionila Dometila Teixeira, Assessora Técnica de 

Unidade Regional – SEMA/MT, em depoimento, afirma não se recordar de 

ter participado de tais diligências e que a conduta dos agentes não é 

ingressar na residência denunciada sem a devida autorização.

Portanto, ao que se depreende do conjunto probatório, os autores não 

lograram êxito em comprovar a identidade dos supostos invasores ou 

provar que se tratavam de agentes estatais. Em síntese, não produziu a 

parte autora prova de que do ato comissivo praticado supostamente por 

agentes públicos.

Sobre o tema, é certo que o ônus de fazer prova dos fatos constitutivos 

de seu direito recai sobre a parte autora, 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;”

Discorrendo sobre o ônus da prova, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR 

(Curso de Direito Processual, v. 1, Forense, pág.437), lembra que "no 

processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que 

entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume 

especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus 

consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos 

fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um 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 aos quais depende a existência 

do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. 

Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o 

mesmo que fato inexistente.”

Verifica-se, portanto, que os autores não trouxeram conjunto probatório 

mínimo a fim de imputar a responsabilidade civil pelo fato danoso ao ente 

público.

 É da jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATUAÇÃO POLICIAL 

– CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – ABUSOS PRATICADOS POR 

POLICIAIS DURANTE BUSCA RESIDENCIAL – NÃO COMPROVADO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade 

objetiva do Estado exige a demonstração da conduta ilícita dos seus 

agentes, além dos danos sofridos e do nexo de causalidade, sob pena de 

se afastar a pretendida indenização. II – A PROVA PRODUZIDA NOS 

AUTOS É INSUFICIENTE E NÃO PERMITE CONCLUIR QUE OS FATOS 

OCORRERAM NA FORMA NARRADA NA PETIÇÃO INICIAL, O QUE É 

ESSENCIAL AO JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA. III - Demonstrado que os policiais militares agiram em 

conformidade com o cumprimento de um dever legal, afastando o 

aventado excesso de poder, não há responsabilidade do Estado por 

danos morais em face da legalidade dos atos praticados pelos seus 

agentes. (Ap 22486/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, 

Publicado no DJE 02/05/2016)

Desse modo, ausentes os elementos de prova suficientes que comprovem 

conduta ilícita de agente público, a improcedência dos pedidos se impõe, 

forte no art. 373, I CPC/2015.

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

 a) JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos constantes da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC/2015;

b) Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 496, I do 

CPC/15;

c) Sem custas na forma do art. 98 CPC/2015;

 d) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 148578 Nr: 7092-14.2012.811.0006

 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: HELIO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 

OESTE DE MATO GROSSO-CISOMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELLY CRIZOLLE DA 

SILVA - OAB:20932 MT, Marcello Biaggio Norbiatto - OAB:OAB/MT 

21.144

 Considerando que a parte requerida constituiu novo advogado com 

pedido de habilitação antes de proferida a sentença, nos termos do artigo 

152, inciso VI do CPC, CERTIFICO que procedi nova publicação da r. 

sentença apenas em relação ao requerido.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 148578 Nr: 7092-14.2012.811.0006

 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: HELIO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 

OESTE DE MATO GROSSO-CISOMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELLY CRIZOLLE DA 

SILVA - OAB:20932 MT, Marcello Biaggio Norbiatto - OAB:OAB/MT 

21.144

 a)JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado para condenar o 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO 

ao pagamento das notas fiscais de fls. 19/49; 56/65; 67/71 e 76/96 à parte 

autora, incidindo juros de mora a partir da citação e correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação, com a observância dos parâmetros de 

atualização monetária estipulados nas ADIs 4.425/DF e 4.357/DF, tudo com 

força no art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil; b)Sem 

custas. Honorários advocatícios pelo requerido fixados em 10% sobre o 

valor da condenação, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC; c)Processo 

não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I 

do CPC/15; d)Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 210380 Nr: 10299-79.2016.811.0006

 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: CARMINO PIRELLI, SANDRA MARINA SEBALHOS 

PIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, MARCELINA DE FATIMA 

BRAGA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para que os Embargados Alvasir 

Ferreira de Alencar e Marcelina de Fatima Braga de Alencar contestassem 

os presentes embargos de terceiros. Certifico, ainda, que o Ministèrio 

Público, no entanto, respondeu à presente ação TEMPESTIVAMENTE e 

assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO os 
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Embargantes, através de seus advogados, para que, querendo, 

impugne-a no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 159439 Nr: 7194-02.2013.811.0006

 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: DIVINO EUZÉBIO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em tempo, indefiro pleito de fl. 155, vez que não concedida antecipação 

dos efeitos da tutela nos autos.

Cumpra-se integralmente decisão retro.

Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-96.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEYA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8010207-96.2015.8.11.0006 Reclamante: 

Lucineya da Silva Reclamada: Claro S/A 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 COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARTE proposta por LUCINEYA DA SILVA em desfavor de 

CLARO S/A. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 2647983), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. 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. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos em correição. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-96.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEYA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8010207-96.2015.8.11.0006 Reclamante: 

Lucineya da Silva Reclamada: Claro S/A 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 COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARTE proposta por LUCINEYA DA SILVA em desfavor de 

CLARO S/A. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 2647983), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. 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. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos em correição. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020047-33.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UGO ANGELO RECK DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8020047-33.2015.8.11.0006 REQUERENTE: UGO ANGELO RECK DE 

MENDONCA REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, 

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, em 

correição. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por 

Ugo Ângelo Reck de Mendonça, no qual se insurge contra a sentença 

proferida no ID n. 3257028 , em que alega a existência de contradição na 

decisão em voga. Requer o conhecimento e o provimento do presente 

recurso e, consequentemente, modificado o resultado contido no referido 

pronunciamento judicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Antes de adentrar no mérito, passo a analisar os requisitos de 

admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo, o recorrente possui 

legitimidade e interesse recursal, porém os presentes Embargos de 

Declaração não são cabíveis. Senão vejamos. Pretende o recorrente 

atribuir efeito infringente aos embargos de declaração, que só pode ser 

admitido em casos específicos e quando não houver outro recurso 

adequado para confrontar a decisão impugnada. Nesse sentido: Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SUPOSTO ERRO MATERIAL. VÍCIO NÃO 

APONTADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS 

DA DECISÃO EMBARGADA. ACLARATÓRIOS NÃO ADMITIDO. AGRAVO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA 

EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISUM RATIFICADO. 1.Como se sabe, os 

embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou, ainda, corrigir evidente erro material, 

consoante dispõe o artigo 535, do CPC. 2.Não se desconhece, ademais, 
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que a "doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de embargos 

declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter 

excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema 

legal outro recurso para a correção do erro cometido" (STJ-4ª Turma, 

REsp 1.757/SP). 3.No caso concreto, não obstante a embargante alegue 

suposto "erro material" no decisum recorrido, em momento algum, aponta o 

vício que afirma existir. 4.Nesse contexto, estando devidamente 

fundamentada e não restando evidenciada qualquer obscuridade, 

omissão, contradição, erro material ou equívoco manifesto na decisão 

monocrática embargada, e, uma vez constatado que as razões recursais 

estão totalmente dissociadas de seus fundamentos, violando, 

flagrantemente, o princípio da dialeticidade, a negação de seu seguimento 

é medida que se impõe, por ser manifestamente inadmissível. 5.Diante das 

razões expendidas, tendo em vista que a agravante não conseguiu trazer 

aos autos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática 

proferida por esta relatoria, devidamente fundamentada na jurisprudência 

pacificada do STJ, concluo que o decisum deve ser mantido por seus 

próprios fundamentos. 6.Recurso Regimental conhecido e desprovido. 

Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes 

autos do Agravo Regimental nº 0003141-31.2011.8.06.0056/50001, em 

que figuram as partes indicadas, ACORDA a 8ª Câmara Cível do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do 

presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do 

relator. Fortaleza, 08 de dezembro de 2015. DES. FRANCISCO DARIVAL 

BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador DES. JOSÉ TARCÍLIO 

SOUZA DA SILVA Relator (TJ-CE – AGV: 00031413120118060056 CE 

003141-31.2011.8.06.0056, Relator: José Tarcílio Souza da Silva, 8ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2015). Outrossim, dispõe o art. 48 

da Lei 9.099/95 que caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida, o que inexiste na sentença contra qual insurge a parte. O 

expediente juntado aos autos foi gerado a partir da distribuição da 

presente demanda, com o fito de dar cumprimento de liminar deferida nos 

autos, não sendo hábil a ensejar possível contradição nos autos. No 

mesmo sentido, os documentos juntados no ID n. 4276118 e 4276120, 

emitidos em data posterior a sentença proferidas nos autos, igualmente 

não possui o condão de reformar o julgado através do presente recurso. 

In casu, o pronunciamento judicial objurgado pode ser confrontado pelo 

meio adequado e o novo exame dos autos, como pretende o recorrente, 

não configura, a meu ver, circunstância excepcional que permita a 

interposição do presente recurso e, via de consequência, pode causar a 

inversão do resultado final da demanda. À vista de tais fatos, por não 

serem cabíveis no caso em questão os embargos de declaração, que se 

revestem de efeito modificativo, imperioso se torna o não conhecimento do 

recurso. Pelo exposto, ante a ausência de requisito de admissibilidade 

recursal, não conheço o presente Recurso de Embargos de Declaração, 

com efeito infringente. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000226-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1000226-94.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RONEY DA SILVA CHAVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, em correição. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e tutela 

de urgência proposta por Roney da Silva Chaves em face de Telefônica 

Brasil 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 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010963-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JAIME RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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 CÁCERES Numero do Processo: 

8010963-71.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MANOEL JAIME RONDON 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de realizar o relatório, ante a 

faculdade legal que me concede a Lei n.º 9.099/95. Decido. O Reclamante 

não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha 

sido devidamente intimado, o que revela a total ausência de interesse na 

prestação da tutela jurisdicional invocada. Nos termos do artigo 51 da Lei 

n.º 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. A extinção do processo independerá, no presente caso, de 

prévia intimação pessoal das partes (art. 51, parágrafo 1.º). No caso em 

tela, apesar de devidamente intimado, o reclamante não compareceu ao 

ato e sequer apresentou qualquer justificativa. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 51, § 1.º da Lei 9.099/95. Condeno o Autor ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2.º, da Lei n.º 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011021-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE CHARLOT DA LIMA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8011021-74.2016.8.11.0006 REQUERENTE: LEILIANE CHARLOT DA LIMA 

CHAVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de realizar o relatório, 

ante a faculdade legal que me concede a Lei n.º 9.099/95. Decido. O 

Reclamante não compareceu à audiência preliminar de conciliação, 

malgrado tenha sido devidamente intimado, o que revela a total ausência 

de interesse na prestação da tutela jurisdicional invocada. Nos termos do 

artigo 51 da Lei n.º 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. A extinção do processo independerá, no 

presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, parágrafo 

1.º). No caso em tela, apesar de devidamente intimado, o reclamante não 

compareceu ao ato e sequer apresentou qualquer justificativa. Diante do 

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

fundamento no artigo 51, § 1.º da Lei 9.099/95. Condeno o Autor ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2.º, da Lei 

n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011259-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8011259-93.2016.8.11.0006 REQUERENTE: CLAUDINEI DE OLIVEIRA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Deixo de 

realizar o relatório, ante a faculdade legal que me concede a Lei n.º 

9.099/95. Decido. O Reclamante não compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimado, o que revela a total 

ausência de interesse na prestação da tutela jurisdicional invocada. Nos 

termos do artigo 51 da Lei n.º 9.099/95, extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. A extinção do processo independerá, no 

presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, parágrafo 

1.º). No caso em tela, apesar de devidamente intimado, o reclamante não 

compareceu ao ato e sequer apresentou qualquer justificativa. Diante do 

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

fundamento no artigo 51, § 1.º da Lei 9.099/95. Condeno o Autor ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2.º, da Lei 

n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011088-44.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MATIAS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA OAB - MT0017091A (ADVOGADO)

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

TENILLE PEREIRA FONTES OAB - MT0011260A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES PROJETO DE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011088-44.2013.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

MATIAS RONDON REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc., Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA DE FÁTIMA 

MATIAS RONDON em desfavor de DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA (CONSÓRCIO DE CONCESSIONÁRIOS 

VOLKSWAGEN) e BANCO BRADESCO S/A, objetivando a condenação por 

danos morais. É o necessário, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 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 337 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. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que adquiriu uma cota de um consórcio de automóvel junto ao réu DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (CONSÓRCIO DE 

CONCESSIONÁRIOS VOLKSWAGEN) para ser pago em 63 parcelas, 

sendo que as parcelas são cobradas através de faturas emitidas pelo réu 

BANCO BRADESCO S.A. Sustenta ainda que apesar de haver efetuado a 

quitação da 10° parcela, recebeu várias cobranças em faturas posteriores 

e que mesmo após entrar em contato com o réu junto ao qual adquiriu o 

consórcio, continuou a receber avisos de inadimplemento. Em que pese às 

alegações da parte autora, não vejo nos autos provas do dano moral 

experimentado pela parte Autora, visto que no decorrer dos autos ficou 

cabalmente demonstrado que não houve inscrição do nome do Reclamante 

nos órgãos de restrição ao crédito. O que se vê nos autos são apenas 

notificações e avisos de cobrança emitidos pelo réu, o que não são 

suficientes para gerar o dano moral in re ipsa, logo não sendo passível de 

indenização. Nesse sentido, é o entendimento dos nossos Tribunais: 

"Ação indenizatória.Rito sumário. Cobrança indevida sem negativação do 

nome nos cadastros restritivos de crédito.Ocorrência de mero 

aborrecimento, que não gera dano alegado. Não se verifica, no caso em 

tela, conduta do réu capaz de causar abalo psíquico ao autor ou 

transtornos que fujam à normalidade.Dano moral inexistente. Manutenção 

da sentença que julgou improcedente o pedido. Desprovimento do recurso. 

Manutenção da sentença. (TJ-RJ - APL: 200900138975 RJ 

2009.001.38975, Relator: DES. CLAUDIO BRANDAO, Data de Julgamento: 

25/08/2009, DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 

05/11/2009)" "CIVIL. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. DÍVIDA PAGA. 

RECEBIMENTO DE AVISO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. No 

âmbito do direito privado, o ordenamento jurídico pátrio adota a tese da 

responsabilidade civil subjetiva, disciplinada no art. 159 do CC de 1916, 

vigente à época da citação, sendo o direito à reparação por dano moral 

uma garantia constitucional . 2. Hipótese em que o envio equivocado, pela 

instituição bancária, de avisos de cobrança referente a débito já quitado 

pela demandante, quando não inscrito o seu nome nos cadastros de 

restrição ao crédito, constitui mero aborrecimento, incapaz de gerar o 

direito à indenização postulada. 3. Apelação provida. Pedido julgado 

improcedente. (TRF-5 - AC: 400167 CE 0065096-73.2006.4.05.0000, 

Relator: Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, Data de 

Julgamento: 03/06/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário 

da Justiça - Data: 27/06/2008 - Página: 601 - Nº: 122 - Ano: 2008)" Assim, 

em que pese as razões apresentadas pela Autora, entendo que não há 

como reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Sendo portanto, inequívoca a inexistência de dano moral a ser 

reparado. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, 

e o faço, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

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, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada. 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. Aline Brilhante Braga 

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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012337-30.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 8012337-30.2013.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por EDNA DA SILVA SOUZA em desfavor de 

BRASIL TELECOM - OI S/A, alegando que apesar de não ter contratado os 

serviços da Requerida, foi surpreendido 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 contratado, 

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. Por fim, não há que se falar em 

indenização por danos morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pese as razões expostas pela parte autora, é certo que possui outra 

negativação preexistente, não tendo sido informado pelo autor nos autos 

eventuais processos nos quais tais débitos são discutidos. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com 

a parte ré referente a dívida em litígio. 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. Grace Alves da Silva 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012123-10.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DE SOUZA MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER FAUSTINO BARBOSA OAB - MT0011566S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012123-10.2011.8.11.0006 REQUERENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: BENEDITO DE SOUZA MAGALHAES Vistos, em correição. 

Processo em ordem. Cumpra-se a determinação outrora exarada, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005875-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DA SILVA LEITE (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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: 

26/02/2018 Hora: 13:30 (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: 1005304-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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: 26/02/2018 Hora: 14:00 (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: 1006038-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY ARAUJO NERES (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: 14:15 (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: 1006146-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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: 14:30 (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: 1006153-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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: 14:45 (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: 1006159-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA NUNES PEREIRA (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: 15:00 (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: 1006175-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERNANDO DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-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: 26/02/2018 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: 1006189-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAN SEVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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: 15:30 (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: 8010461-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE SILVA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT0012384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010461-35.2016.8.11.0006 REQUERENTE: CAROLINE SILVA LOBO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos, etc. A Requerente alega 

que prestou Concurso Público destinado a formação de cadastro de 

reserva, regido pelo Edital n. 001/2012, destinado ao cargo de odontóloga 

40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT, 

no qual foi aprovada em 3º lugar. Aduz ainda, que até a presente data 

foram convocados apenas os dois primeiros candidatos, permanecendo a 

Requerida inerte desde então em relação aos demais aprovados. 

Prossegue relatando que, conforme lotacionograma da Prefeitura Municipal 

de Cáceres, existe 01 (uma) vaga disponível para o cargo almejado pela 

Requerente, o que demonstra seu direito a nomeação. Com a inicial vieram 

cópia do relatório portal transparência da prefeitura de Cáceres, edital n. 

001/2012, Edital complementar n. 012, resultado do concurso, publicação 

no diário oficial dos aprovados, além de documentos pessoais e 

constitutivos do procurador. No ID n. 5044240 consta informação prestada 

pela Requerente de que a Requerida está promovendo um processo 

seletivo para contratação temporária de profissional da mesma área que a 

Requerente, regido pelo Edital n. 001/2017. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Decido. Tratando-se de matéria que 

independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes 

dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Compulsando os presentes 

autos, observo que a Requerida, intimada para a apresentação de 

contestação, deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo para oferecimento de 

resposta, razão pela qual DECRETO sua revelia. Consigno, no entanto, 

que, embora tenha sido decretada a revelia da Requerida, a presunção de 

veracidade produzida é meramente relativa, cabendo ao magistrado 

atentar para os elementos probatórios existentes nos autos. Desse modo, 

passo à análise do mérito. Primeiramente, vale ressaltar que direito liquido 

e certo a nomeação tem somente aqueles aprovados dentro do numero de 

vagas previstas em edital, o que não é o caso da Requerente. Para 

aqueles aprovados em cadastro de reserva, o direito a nomeação surge 

com a comprovação de existência de vaga disponível, ocorrência de 

contratação temporária precária e quebra de ordem classificatória, o que 

também é o caso dos autos. Assim é o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO 

CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO 

EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS NA ESPECIALIDADE PARA A 

QUAL CONCORREU. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que os candidatos 

aprovados em posição classificatória compatível com as vagas 

estabelecidas em edital possuem direito subjetivo a nomeação e posse 

dentro do período de validade do concurso, não havendo mera 

expectativa de direito. 2. A jurisprudência do STJ também pacificou-se no 

sentido de que o candidato deixa de ter mera expectativa de direito para 

adquirir direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi 

habilitado, caso se comprove: a) quebra da ordem classificatória, b) 

contratação temporária para preenchimento de vagas existentes ou c) 

surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de 

vacância durante o prazo de validade do certame. 3. É cediço nesta Corte 

Superior que a ação de Mandado de Segurança é meio constitucional 

posto à disposição do cidadão para a proteção de direito líquido e certo 

lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. Não demonstrada de 

plano a lesão ou ameaça, o pedido deve ser indeferido. 4. Na análise 

detida dos autos, verifico que a ora agravante não comprovou 

efetivamente ter havido criação de novas vagas, durante a validade do 

concurso, na especialidade para a qual concorreu a interessada, 

tampouco a preterição da candidata em sua ordem de nomeação, não 

existindo, evidentemente, comprovação da violação de seu direito pessoal. 
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4. Diante da ausência de prova pré-constituída suficiente à demonstração 

da liquidez e certeza do direito invocado, a denegação da segurança é 

medida que se impõe, não merecendo reforma o acórdão impugnado. 5. 

Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 47910 / RJ Agravo 

Regimental No Recurso Em Mandado De Segurança 2015/0066777-1. 

Ministro HERMAN BENJAMIN. 1ª Turma. Data de Julgamento: 26/05/2015. 

Data de Publicação: DJE 30/06/2015).” “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO 

JUDICIÁRIO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO 

EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS 

DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o 

candidato aprovado em concurso na condição de cadastro de reservas 

deixa de ter mera expectativa de direito para adquirir direito subjetivo à 

nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado, caso se 

comprove: a) quebra da ordem classificatória, b) contratação temporária 

para preenchimento de vagas existentes ou c) surgimento de novas 

vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância durante o prazo 

de validade do certame. 2. No caso concreto, a candidata, classificada 

como 1a. excedente a integrar o cadastro de reservas, logrou comprovar 

o surgimento de vaga apta a sua nomeação apresentando termo de 

desistência da assunção do cargo por outra candidata melhor 

classificada. Ocorre que tal documento apresenta data de apenas 2 (dois) 

dias anteriores a expiração do prazo de validade do concurso e não foi 

protocolado junto a Administração, pelo que não podia surtir efeitos quanto 

a nomeação de candidatos seguintes, descaracterizando possível 

omissão ilegal da Administração. 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg 

no RMS 39151/MG Agravo Regimental No Recurso Em Mandado De 

Segurança 2012/0201573-3. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. 

2ª Turma. Data de Julgamento: 15/03/2016. Data de Publicação: DJe 

30/03/2016).” No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do 

Estado de Mato Grosso, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

LIMINAR INDEFERIDA - CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A aprovação em 

concurso público, fora do número de vagas, concede ao candidato a mera 

expectativa de direito à nomeação. Se não há demonstração de que as 

contratações temporárias ensejam preterição dos candidatos aprovados, 

não há ilegalidade que permita a nomeação dos candidatos aprovados no 

cadastro de reserva. (AI 66494/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).” 

Vale ressaltar que o processo seletivo regido pelo Edital n. 001/2017 foi 

aberto quando o prazo de validade do concurso objeto da presente ação 

já havia vencido. Desse modo, não vislumbro violação de direito por parte 

da Requerida em face da Requerente, sendo a improcedência da ação 

medida que se impõe. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial e consequentemente, extingo o processo, com exame 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso 1, do Código de Processo Civil. 

Sem custas. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas de estilo. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011652-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOS SANTOS MALTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SOARES GUIMARAES OAB - MG128116 (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8011652-18.2016.8.11.0006 Reclamante: 

Guilherme dos Santos Malta Reclamada: Rotas de Viacao do Triangulo 

Ltda. VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a questão posta em 

Juízo. DECIDO. Versam os autos sobre AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compulsando os autos, verifica-se no 

Evento Id. nº 4488928 que as partes transigiram, visando pôr fim à 

demanda. Assim, considerando que o processo deve ser entendido como 

meio e não como forma de se atingir o direito postulado, pelo que o 

Judiciário deve buscar, sempre, atingir o direito material controvertido, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Com fundamento no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se os autos. Sem custas e 

honorários, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto o presente projeto 

de sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos em correição. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-82.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARYSA ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010152-82.2014.8.11.0006 REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: MARYSA ELETRODOMESTICOS LTDA - ME Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Reclamação Cível ajuizada por ADRIANA 

APARECIDA DA SILVA em desfavor de MARYSA ELETROMÉSTICOS 

LTDA, alegando que em virtude de título executivo entre as partes, a 

reclamada impôs a Reclamante o pagamento de 50 (cinquenta) parcelas 

de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) na forma de depósito à Reclamada. 

Ocorre, que a autora pagou valores a mais, requerendo assim, a 

restituição de 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) pagos em 

quinze parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 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. É 

clara a relação jurídica entre os polos desta lide, todavia não incorreram a 

uma relação de consumo. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste aos autores. Neste 

contexto, caberia ao Requerido comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Verifico que a parte autora pagou 

valores excedentes ao acordado entre as partes. Analisando detidamente 

os fatos alegados na inicial, tenho que a restituição dos valores pagos à 

reclamada é à medida que se impõe. Ante o exposto, julgo procedente a 

pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte 

reclamada a restituir à parte autora o valor de 2.250,00 (dois mil duzentos 

e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

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 
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DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA DA DECISÃO DE ID11596189 QUE SEGUE 

ABAIXO TRANSCRITA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1000230-97.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ANADIA MARIA DA 

SILVA REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO 

PANTANAL Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega ser proprietário de 

um imóvel, no qual faz uso de serviço de fornecimento de água e esgoto 

por parte Requerida, através da Matrícula n. 404049-0. Aduz ainda o 

Requerente, que seu consumo mensal tem valor na média de R$ 27,00 

(vinte e sete reais) a R$ 32,00 (trinta e dois) reais, entendo serem estes 

valores compatíveis com o consumo mensal da família, posto que moram 

na residência um casal e uma criança. Prossegue relatando que a partir do 

mês de julho/2017 a Requerida passou a expedir faturas em valor 

significativamente superior a média de consumo mensal da Requerente e 

sua família, e ainda, que mesmo após efetuar reclamações junto à 

Requerida, as contas que foram reajustadas ainda apresentam valor que 

não condizem com a realidade de consumo da residência, razão pela qual 

as faturas referentes aos meses de julho a dezembro não foram pagas, o 

que gerou a suspensão do serviço de fornecimento de água em sua 

unidade consumidora. Registra ainda a Requerente, que mediante 

solicitação, a Requerida realizou inspeção em sua residência na data de 

20/09/2017, na qual segundo laudo foi identificado um vazamento na caixa 

de descarga, sendo este devidamente isolado, o que possivelmente teria 

sido causa dos valores elevados das faturas anteriores, entretanto, 

mesmo após a inspeção e suposta correção do problema, a Requerida 

continuou a gerar faturas com valor muito além da média habitual naquela 

unidade consumidora, razão pela qual recorre ao judiciário. A título de 

liminar o Requerente pede que seja determinado à Requerida que 

restabeleça imediatamente o serviço de fornecimento de água em sua 

residência. No mérito, o Autor requerer seja confirmada a liminar deferida, 

com a consequente declaração de inexistência do débito abusivo 

referente às contas dos meses de agosto a dezembro do ano de 2017, 

justando-as ao patamar normal, bem como que a Requerida seja 

condenada a pagar por danos morais mais repetição de indébito no valor 

de R$ 3.607,14 (três mil seiscentos e sete reais e quatorze centavos). É o 

necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar de obrigação de 

fazer consistente no restabelecimento imediatamente do serviço de 

fornecimento de água em sua residência, registrada sob matrícula n. 

405027-4, sob pena de multa diária. Para tanto, exige a lei a conjugação 

dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de 

Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos autos, há 

documentos indicadores da verossimilhança das alegações do 

Requerente, primeiro porque estou demonstrado, a princípio, que as 

faturas em questão apresentam valor muito além da média mensal de 

consumo da família; e,segundo em razão de ter sido realizada vistoria na 

qual restou identificado suposto vazamento e ainda assim as faturas 

subsequentes foram emitidas em valor significativamente superior a média 

mensal. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que acompanham 

a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas necessárias para 

cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos 

legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 

330 do CPC; DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para determinar à 

Requerida, ÁGUAS DO PANTANAL – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL, que restabeleça o fornecimento de água na residência da 

parte autora, cuja matrícula é n. 404049-0, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, bem como que as faturas subsequentes sejam dentro da média 

habitual de consumo mensal da residência da Requerente, tomando por 

base as contas anteriores ao mês de agosto/2017; O não cumprimento da 

liminar acarretará multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 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. 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 

R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11596189 18020118142591800000011416049

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILDO RAMOS LEITE (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010397-25.2016.8.11.0006 Requerente: 

Erenildo Ramos Leite Requerido: Banco Bradesco S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega 

que teve seu nome inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

que não reconhece, e sem notificação. 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 havendo preliminares a serem analisadas, passamos ao 

mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão 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 

que pese as alegações da autora, tenho que o débito da restou 

comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes devidamente assinado pela autora, sendo possível comprovar a 

extrema semelhança das assinaturas. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: “RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 
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PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...].” (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Em relação à ausência de previa notificação da 

anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos em correição. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006195-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALZIZA GOMES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 15:45 (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: 1006196-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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: 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: 1006197-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO 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: 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: 1006210-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CAROLINE DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0016478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LFP GOMES CURSOS LTDA (REQUERIDO)

MAGNO SERVICOS DE COBRANCA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (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: 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: 1006212-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DA COSTA JUNIOR FILHO (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:

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: 

26/02/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 
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de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006214-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE SANTANA DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 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: 1006217-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SANTANA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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: 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: 1006214-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE SANTANA DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

5(CINCO) DIAS, APRESENTAR PETIÇÃO INICIAL COM O NOME CORRETO 

DA REQUERENTE, POIS, NÃO CONDIZ COM AS CÓPIAS DOS 

DOCUMENTOS APRESENTADOS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003895-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RITA MARTINS AGUIRRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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: 27/02/2018 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 DECISÃO Numero do 

Processo: 1003895-92.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ELIANE RITA 

MARTINS AGUIRRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, em 

correição. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com 

pedido de danos morais e tutela de urgência proposta por Eliane Rita 

Martins Aguirra em face de Banco Itaucard S.A., a fim de que seja 

efetuada a exclusão do nome da Requerente dos órgãos de restrição ao 

crédito. Em síntese, a Requerente alega que foi surpreendida com o seu 

nome negativado por 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 existem outras 

inscrições do nome da Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, 

inclusive de empresas distintas. 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 da Requerente naquele órgão diante 

das diversas anotações existentes. 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 da 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 n. 38/2015 - CGJ, com 

as advertências do art. 18, §1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 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 a 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 YAMAMURA DE OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4626947 17021315212328500000004589892

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003894-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RITA MARTINS AGUIRRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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: 28/02/2018 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 DECISÃO Numero do 

Processo: 1003894-10.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ELIANE RITA 

MARTINS AGUIRRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, em 

correição. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com 

pedido de danos morais e tutela de urgência proposta por Eliane Rita 

Martins Aguirra em face de Banco Bradesco S.A., a fim de que seja 

efetuada a exclusão do nome da Requerente dos órgãos de restrição ao 

crédito. Em síntese, a Requerente alega que foi surpreendida com o seu 

nome negativado por 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 existem outras 

inscrições do nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, 

inclusive de empresas distintas. Desse modo, indefiro o pedido liminar de 
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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 

das diversas anotações existentes. 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 n. 38/2015 - CGJ, com 

as advertências do art. 18, §1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 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 aguarda-se a 

realização da mesma. Intimem-se as partes, inclusive a 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 YAMAMURA DE OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4623669 17021315212541200000004586654

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005316-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: 27/02/2018 Hora: 13:15 (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: 1005320-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROGERIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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: 27/02/2018 Hora: 14:00 (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: 1006039-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELICIA JURRUPI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 27/02/2018 Hora: 14:15 (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: 1005876-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

27/02/2018 Hora: 13:30 (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: 1006176-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PAOLA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-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: 27/02/2018 Hora: 14:30 (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: 1006191-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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: 27/02/2018 Hora: 14:45 (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: 1006198-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADERALDO DE SOUZA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 27/02/2018 Hora: 15:00 (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: 1006211-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HERMELINDA GARCIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0016478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 
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comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/02/2018 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: 1006215-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 27/02/2018 Hora: 15:30 (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: 8011954-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERNANDES EL HAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-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)

 

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: 

27/02/2018 Hora: 15:45 (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: 1006224-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: 27/02/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 227606 Nr: 12583-26.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON RODRIGUES SOARES, ELVIS DA 

SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12.079

 Vistos etc,

 Preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no artigo 

395, do mesmo código processual, RECEBO A DENÚNCIA em relação ao 

delito descrito no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, nos termos do 

artigo 625 da CNGC/MT, dando o acusado como incurso nas sanções nela 

imputadas.

CITE-SE o réu, nos termos do artigo 396, do indigitado “codex”, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

Na resposta, o acusado 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 (Art. 396-A).

Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando o réu não ter condições 

de constituir advogado, desde já NOMEIO o Defensor Público, atuante 

nesta Vara, para patrocinar sua defesa.

Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, do CPP.

Defiro o item “a” da cota ministerial de fl. 64.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226704 Nr: 11933-76.2017.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ALMEIDA DA SILVA, JOAO PAULO 

ALMEIDA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Instalada a presente audiência, conforme provimento n° 12/2017-CM, a 

qual constatou-se a presente do flagrado, o qual encontra-se recolhido no 

ergástulo local, em razão da conversão da prisão em flagrante em 

preventiva, a qual entendo que deve ser mantida, visto que comprovada 

materialidade delitiva, e a presença de indícios suficientes de autoria, 

também deve ser considerada no decreto cautelar de restrição da 

liberdade do réu. Saliento ainda que os demais requisitos do art. 312, do 

Código de Processo Penal se encontram presentes nos autos, a saber a 

necessidade de garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da 

prática delitiva. Assim sendo, não havendo alteração fática do momento da 

decretação da prisão cautelar do requerente até a presente data, entendo 

ser caso de manter a prisão preventiva. Aguarde-se a resposta da 

POLITEC. Ao final, inexistindo lesões, conforme observado nesta 

oportunidade, e não tendo havido indicação por parte do mesmo de que 

tenha sofrido lesões ou qualquer forma de tortura, deixo de determinar 

quaisquer providências complementares. Não havendo óbice na utilização 

de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, 

manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, 

conforme CD identificado, [anexado e autenticado pelos presentes neste 

termo]. Dispensado o termo de declarações do flagrado, que assina a 

presente ata, nos termos do art. 4º, §3, do Provimento 12/2017-CM. Saem 

os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 183240 Nr: 4199-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO TRAJANO SILVA, ELIZABETH NUNES 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada do réu Drª. 

Barbára Maria Lima Pereira, para em 48 (quarenra e oito) horas, 

DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 226704 Nr: 11933-76.2017.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ALMEIDA DA SILVA, JOAO PAULO 

ALMEIDA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Vistos etc.

 I – Cuida-se de Pedidos de Informações dos Habeas Corpus nº 

1012507-03.2017.8.11.0000 – Classe CNJ – 307, impetrado perante este 

Egrégio Tribunal pelo Dr. SAULO FANAIA CASTRILLON, em favor dos 

pacientes JOÃO PAULO ALMEIDA DO CARMO e WESLEY ALMEIDA DA 

SILVA.

 II – Juntem-se aos presentes autos as informações prestadas, 

requisitadas pelo Excelentíssimo Desembargador Relator.

III – Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), 

acompanhado das cópias eventualmente requisitadas pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Relator, juntando-se aos autos os comprovantes 

de envio e recebimento.

IV – Presentes os requisitos insertos nos Art. 312 e Art. 313, I, ambos do 

Código de Processo Penal, mantenho a segregação cautelar.

V – No mais, aguarde-se o aporte do Inquérito policial, após o julgamento 

do Habeas Corpus, trasladem-se as cópias necessárias aos autos 

competentes, caso ainda não trasladadas, e arquivem-se estes autos com 

as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226704 Nr: 11933-76.2017.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ALMEIDA DA SILVA, JOAO PAULO 

ALMEIDA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Vistos etc,

Considerando que este Magistrado encontra-se realizando curso no E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devidamente autorizado 

pela i. Corregedora de Justiça, permanecendo, contudo, vinculado à suas 

competências, bem como o fato dos autuados terem informado ao Sr. 

Oficial de Justiça que não sofreram nenhum tipo de maus tratos ou abuso, 

demonstrando que não houve nenhum tipo de violência durante a prisão 

em flagrante, redesigno a Audiência de Custódia para o dia 21 de 

novembro de 2017, às 13h20min.

Oficie-se à POLITEC solicitando o encaminhamento do laudo de lesões 

corporais a este Juízo, bem como, laudo provisório, a ser entregue até a 

data da audiência designada.

Requisitem-se os indiciados.

Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Às providências.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 228050 Nr: 12866-49.2017.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMERSON RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Tamerson 

Ribeiro Silva, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de 

Processo Penal.Cumpra-se, com urgência, servindo a cópia desta decisão 

como mandado de prisão. Cumpra-se, ainda, o disposto no artigo 289-A e 

seus parágrafos do Código de Processo Penal.Por fim, em observância ao 

que determina o disposto no Artigo 1º da Resolução 12/2017, que 

determina a realização de Audiência de Custódia em todas as comarcas 

do Estado de Mato Grosso, nos termos preconizados pela Resolução 

213/CNJ para presença do autuado preso em flagrante delito ou no 

cumprimento de ordem de prisão, para verificação da legalidade, 

regularidade da prisão e manutenção da mesma, bem como que esta 

Magistrada está participando do “Curso de Capacitação em Círculos de 

Construção e Paz”, devidamente autorizada pela E.CGJ, restando 

impossível a realização da audiência nesta semana, DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE CUSTÓDIA para o dia 18 de Dezembro de 2017, às 16h50min. 

Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Publico. Requisite-se o 

preso (Art 6º do Provimento 12/2017).Neste ato, junto os antecedentes 

criminais do autuado. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 174093 Nr: 9260-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BLUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERALDO VIERIA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUANE CAROLINE RODRIGUES 

- OAB:19106/0MT, NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:17925/0

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada do réu Drª. Nuane 

Caroline Rodrigues, para em 48 (quarenra e oito) horas, DEVOLVER os 

autos em cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215847 Nr: 3648-94.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELINE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Idário Pereira da Silva - 

OAB:MT0021450

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. Idário 

Pereira da Silva, para em 48 (quarenra e oito) horas, DEVOLVER os autos 

em cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226704 Nr: 11933-76.2017.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ALMEIDA DA SILVA, JOAO PAULO 

ALMEIDA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada do réu Drª. 

RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, para em 48 (quarenra e oito) 

horas, DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E 

APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 228050 Nr: 12866-49.2017.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMERSON RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Vistos etc. Diante da informação da ocorrência de tortura/maus tratos em 

desfavor do acusado, determino a realização de exame de corpo de delito 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Determino ainda, a remessa de 

copias dos autos à Policia Civil para a averiguação de possível agressão 
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ao Tamerson Ribeiro Silva, que, nesta oportunidade, alegou ter sido 

agredido no momento de sua prisão em flagrante, por policiais militares. 

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 da 1ª Vara Criminal, cujas razões seguem em anexo, fazendo 

parte integrante do presente termo de audiência. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228050 Nr: 12866-49.2017.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMERSON RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada do réu Drª. 

RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, para em 48 (quarenra e oito) 

horas, DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E 

APREENSÃO.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229651 Nr: 974-12.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Posto isso, em consonância com parecer ministerial e presentes os 

pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar 

elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o pedido de revogação 

de prisão preventiva formulada em favor de JOSÉ FRANCISCO DE 

OLIVEIRA NETO.Por fim, com a vinda do respectivo Inquérito Policial, 

transladem-se as peças principais e arquive-se o presente feito com as 

baixas e anotações de praxe.Notifique-se o Parquet e a Defesa.As 

providências.Cumpra-se, com urgência, vez que se trata de réu preso.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 159490 Nr: 7250-35.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORA AREABA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 7250-35.2013.811.0006 – Cód. 159490

Visto.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada à recuperanda Flora 

Areaba Ramos, julgo extinto o presente feito, pelo seu efetivo 

cumprimento, restabelecendo os direitos suspensos com a condenação.

Proceda o Sr. Gestor as diligências necessárias.

 Após, arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 184917 Nr: 5184-14.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDSON LUIZ ALVES CELESTINO, INGLIDY DOS 

SANTOS CORREA, MYLENA DOS SANTOS RODRIGUES ARANTES, 

GERLAN LOUZADA PEREIRA DA SILVA, OSDILON MELO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:CÁCERES

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) 

RÉU(S)EDSON LUIZ ALVES CELESTINO E OSDILON MELO FERREIRA 

CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA QUE NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTE ALEGAÇÕES FINAIS NOS AUTOS COM RELAÇÃO AOS RÉU 

ACIMA CITADO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 159052 Nr: 6786-11.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEIA DE FARIA GOULART, ADRIANO 

TENÓRIO DA CRUZ, ALEXON MENACHO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, Yago Gattass Crepaldi 

- OAB:21108

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(A)(S) RÉU(S) 

EDNEIA DE FARIA GOULART CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL, APRESENTE ALEGAÇÕES FINAIS NOS AUTOS COM 

RELAÇÃO A RÉ ACIMA CITADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214640 Nr: 2765-50.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDIO CARLOS MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645, RENATA MARTINS DE FREITAS 

- OAB:9434 MT

 Visto.

Trata-se de execução penal onde o recuperando Édio Carlos Marçal, 

qualificado nos autos, foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Às fls. 156, o i. representante do Ministério Público pugna pela remessa 

dos autos à Comarca de Poconé/MT, visto que lá se localiza o endereço 

do reeducando.

 É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a reeducando=a encontra-se residindo na Comarca de 

Comarca de Poconé/MT, entendo que a presente guia de execução penal 

deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais da Comarca de Poconé/MT, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 217934 Nr: 5499-71.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ESPINOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Certifique-se acerca do cumprimento da reprimenda pelo reeducando.

 Após devidamente certificado, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225575 Nr: 11108-35.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENICIO AUGUSTO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos.

Oficie-se á Comarca de Goiânia/GO solicitando anuência para remessa da 

presente guia de execução penal.

 Com a resposta, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 32083 Nr: 6618-24.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 ).A denominada audiência de justificação não está prevista de forma 

expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se de criação 

doutrinária e jurisprudencial, em atenção ao conteúdo do já citado 

parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de Execução Penal, e assim, é de 

entendimento, ainda tímido, mas compactuado por este Magistrado, que a 

intimação da defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do 

recuperando, bem como junte eventuais documentos que entenda 

pertinentes e necessários, basta como prévia oitiva do apenado, para fins 

de análise quanto eventual regressão do regime de pena do mesmo.Assim 

sendo, intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, ou, 

caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização de 

audiência para prévia oitiva do recuperando.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 95875 Nr: 942-85.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON CÂNDIDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Assim, determino o reinício da contagem do tempo para fins de 

progressão de regime.Isso posto, pelo que dos autos consta, regrido 

definitivamente o regime de pena do reeducando do aberto para o 

semiaberto, bem como, revogo 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a remir 

do reeducando Emerson Cândido Gomes da Silva, incidentes do início 

efetivo dos trabalhos realizados até a data de 22/07/2017, bem como 

determino o reinício da contagem do tempo para progressão de regime, 

que terá como marco inicial a mesma data da falta grave.Elabore-se novo 

cálculo de pena nos presentes autos.Em seguida, ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.Expeça-se mandado de prisão em desfavor do 

réu.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 102561 Nr: 7658-31.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Assim, determino o reinício da contagem do tempo para fins de 

progressão de regime.Isso posto, pelo que dos autos consta, regrido 

definitivamente o regime de pena do reeducando do aberto para o 

semiaberto, bem como, revogo 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a remir 

do reeducando Edson de Arruda, incidentes do início efetivo dos trabalhos 

realizados até a data de 29/09/2017, bem como determino o reinício da 

contagem do tempo para progressão de regime, que terá como marco 

inicial a mesma data da falta grave.Elabore-se novo cálculo de pena nos 

presentes autos.Em seguida, ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Expeça-se mandado de prisão em desfavor do 

réu.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 146376 Nr: 4582-28.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

Proceda-se à unificação das penas e confecção de cálculo de pena.

Expeça-se mandado de prisão em favor do reeducando para início do 

cumprimento de sua reprimenda.

 Após, ao Ministério Público e em seguida à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 148973 Nr: 7549-46.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CHARUPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Processo nº 7549-46.2012.811.0006 - Cód. 148973

Vistos.

Certifique-se conforme requerido pelo Ministério Público em fls. 151.

 Após devidamente certificado, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 156719 Nr: 4407-97.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZARIO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10.139-MT

 Vistos.

Tendo em vista que há procuração nos autos sem que haja notícia de sua 

revogação, intime-se o advogado Cleiton Tubino Silva para informar se 

ainda representa o reeducando no presente feito.

 Após, devidamente certificado, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 191780 Nr: 9411-47.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FELIPE CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES
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 Vistos.

Oficie-se à Comarca de Caldas Novas/GO solicitando anuência para 

remessa da presente guia de execução penal.

 Com a resposta, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214776 Nr: 2860-80.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ACÁCIO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao recuperando Acácio 

Cardoso da Silva, julgo extinto o presente feito, pelo seu efetivo 

cumprimento, restabelecendo os direitos suspensos com a condenação.

Arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 130322 Nr: 8954-88.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIEL PESSOA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 8954-88.2010.811.0006 – Cód. 130322

Visto.

Assiste razão a defesa.

Determino a imediata retificação do cálculo de pena, devendo ser 

procedido nos termos da manifestação da Defesa em expressa 

concordância do Ministério Público.

Após, ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 160011 Nr: 7789-98.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 7789-98.2013.811.0006 – Cód. 160011

Vistos.

Ante o fato de que o Ministério Público apresentou aditamento a denúncia, 

manifeste-se a defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

interpretação analógica do art. 384, §2º, do Código de Processo Penal.

Após, conclusos.

Cumpra-se e intimem-se.

Diligências necessárias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218396 Nr: 5867-80.2017.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos para que fique ciênte da decisão de fl.38/39 

conforme parcialmente transcrita, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 174166 Nr: 9326-95.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON BATISTA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para ciencia da sentença 

proferida às fls200/204, no prazo legal . Segue dispositvo da sentença 

transcrito abaixo. Dispositivo.

Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia, o que faço 

para ABSOLVER o acusado Ailton Batista de Queiroz, da prática do crime 

previsto no artigo 140, §3º, do Código Penal, sob o manto do brocardo "in 

dubio pro reo" (art. 386, inciso II e V, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221180 Nr: 7897-88.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPFEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KLEBER DE SOUZA 

SILVA, para devolução dos autos nº 7897-88.2017.811.0006, Protocolo 

221180, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000117-20.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

 

Intimo os patronos do Autor para em 5 dias manifestarem nos autos 

acerca da comprovação de pagamento juntada pelo Executado

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000131-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUISIO SOUZA DE JESUS (EXECUTADO)
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Intimo o patrono do Autor para manifestar em 5 dias acerca da devolução 

da Carta de Citação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000776-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARIME PAZZA GREGOLON - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANOTTI COMERCIO DE ACO E FERRAGENS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1000776-92.2017.8.11.0005 AUTOR: CARIME PAZZA GREGOLON - ME 

RÉU: ZANOTTI COMERCIO DE ACO E FERRAGENS EIRELI - EPP Vistos etc. 

Defiro o pedido de fls. 66. Considerando que não houve citação da parte 

requerida, redesigno audiência para a data de 18/04/2018, às 14:00 horas, 

período suficiente para citação e intimação da mesma. Expeça-se carta 

precatória com a finalidade de citação e intimação da parte requerida. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 06 de fevereiro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91455 Nr: 116-23.2014.811.0005

 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): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar acerca das correspondências devolvidas 

de fls.116/118, no prazo de 05(cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108645 Nr: 1874-66.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando dos Santos Zamo, José Zamo, 

Djanira Amaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:11.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar acerca da devolução da Carta 

Precatória de fls.100/101, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 945 Nr: 542-31.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Diamantino Ltda, 

Helton Linares Carvalho, Cintia Batista Angeline

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BATISTA ANGELINI 

CARVALHO - OAB:33265

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino o levantamento do valor de 

R$ 14.095,77 penhorado em sua conta poupança, em favor da parte 

devedora.Intime-se a parte executada para informar os dados pessoais e 

da conta bancária para possível expedição do Alvará Judicial.Aportando 

as informações, expeça-se Alvará Judicial em favor da 

devedora.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121364 Nr: 3802-18.2017.811.0005

 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: Adão Luiz Portela, Paulo Antonio Portela, Célio Brugnolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Lance, Maria Dias Lance

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - 

OAB:14594/MT, Maitê M. S. Santos Benevides - OAB:21594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Joaquim Abilio Seabra - OAB:MT - 976

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar postulado na presente ação 

de embargos de terceiro. Julgo extinto o processo, sem resolução de 

mérito, pela ilegitimidade ativa ‘ad causam’, em relação ao embargante José 

Portela, nos termos do art.485, VI, do CPC, permanecendo na lide apenas 

o embargante Célio Brugnolo. Adote-se a Srª Gestora as providências 

necessárias para exclusão dos Srs. ADÃO LUIZ POERTELA, PAULO 

ANTONIO PORTELA do polo ativo da demanda, desentranhando os 

documentos conforme requerido em postulado de fls. 76, mantendo-se 

cópia nos autos, bem como a inclusão do nome dos atuais os litigantes e 

dos advogados na capa dos autos.Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 12 de abril de 2018, às 12:30 horas.Intimem-se as 

partes litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação.Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Em 

seguida, intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os po(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103996 Nr: 70-63.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Tessele

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Intimo o advogado Mizael de Souza, OAB/MT 16842 a juntar aos autos o 

substabelecimento da procuração no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99052 Nr: 1123-16.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joilson Sebastião dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival José Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103228 Nr: 3074-45.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 90.

Dê cumprimento integral à decisão de fl. 87.

Cumprida as determinações, DESIGNE-SE hasta pública, com as 

comunicações e baixas de praxe.

 Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO 

DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015.

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103996 Nr: 70-63.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Tessele

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Intimo o advogado Mizael de Souza, OAB/MT 16842 a juntar aos autos o 

substabelecimento da procuração no prazo legal.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44487 Nr: 1151-57.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ailto de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora do INSS - OAB:Mat. 1662176

 Zimbra diamantino.2vara@tjmt.jus.br

1151-57.2010.811.0005 - CÓDIGO 44487

De : Diamantino - 2 Vara

 Assunto : 1151-57.2010.811.0005 - CÓDIGO 44487

Para : Departamento Auxiliar da Presidência

 Seg, 05 de fev de 2018 15:20

Anexo3 anexos

Nos termos do provimento 11/2017-CM, encaminho a Vossa Senhoria os 

documentos solicitados para a elaboração do calculo, para a expedição do 

RPV.

Atenciosamente,

Rosely Maria de Souza -

Auxiliar Judiciária

Matrícula 6027

AUTOS 44487 - TÍTULO ORIGEM DO CALCULO.pdf AUTOS 44487 - 

TÍTULO ORIGEM DO CALCULO.pdf

85 KB

 AUTOS 44487 - LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA.pdf AUTOS 44487 - 

LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA.pdf

344 KB

 AUTOS 44487 - SENTENÇA CONDENATÓRIA.pdf AUTOS 44487 - 

SENTENÇA CONDENATÓRIA.pdf

104 KB

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84992 Nr: 225-08.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviço de Água e Esgoto de Diamantino - 

SAE, Nortec Consultoria, Engenharia e Saneamento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Ricardo Moraes de Oliveira - OAB:12913, Rodrigo 

dos Anjos Barroso Mattos - OAB:12780

 Zimbra diamantino.2vara@tjmt.jus.br

225-08.2012.8.11.0005 - CÓDIGO 84992

De : Diamantino - 2 Vara

 Assunto : 225-08.2012.8.11.0005 - CÓDIGO 84992

Para : Departamento Auxiliar da Presidência

 Seg, 05 de fev de 2018 16:19

Anexo3 anexos

Nos termos do provimento 11/2017-CM, encaminho a Vossa Senhoria os 

documentos solicitados para a elaboração do calculo, para a expedição do 

RPV.

Atenciosamente,

Rosely Maria de Souza -

Auxiliar Judiciária

Matrícula 6027

AUTOS 84992 - LIQUIDAÇÃO DA CONTA.pdf AUTOS 84992 - 

LIQUIDAÇÃO DA CONTA.pdf

150 KB

 AUTOS 84992 - DECISÃO MONOCRÁTICA.pdf AUTOS 84992 - DECISÃO 

MONOCRÁTICA.pdf

270 KB

 AUTOS 84992 - SENTENÇA.pdf AUTOS 84992 - SENTENÇA.pdf

676 KB
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45275 Nr: 1933-64.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Silva Costa Garcia - 

Procuradora Geral da União - OAB:7242/MT

 Zimbra diamantino.2vara@tjmt.jus.br

1933-64.2010.8.11.0005 - Código 4275

De : Diamantino - 2 Vara

 Assunto : 1933-64.2010.8.11.0005 - Código 4275

Para : Departamento Auxiliar da Presidência

 Seg, 05 de fev de 2018 17:04

Anexo4 anexos

Nos termos do provimento 11/2017-CM, encaminho a Vossa Senhoria os 

documentos solicitados para a elaboração do calculo, para a expedição do 

RPV.

 Atenciosamente,

 Rosely Maria de Souza -

Auxiliar Judiciária

Matrícula 6027

AUTOS 45275 - TÍTULOS.pdf AUTOS 45275 - TÍTULOS.pdf

209 KB

 AUTOS 45275 - SENTENÇA.pdf AUTOS 45275 - SENTENÇA.pdf

580 KB

 AUTOS 45275 - CALCULO DA LIQUIDAÇÃO DA CONTA (2).pdf AUTOS 

45275 - CALCULO DA LIQUIDAÇÃO DA CONTA (2).pdf

485 KB

 AUTOS 45275 - ACÓRDÃO.pdf AUTOS 45275 - ACÓRDÃO.pdf

541 KB

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83148 Nr: 2028-60.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carlos de Araújo Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Zimbra diamantino.2vara@tjmt.jus.br

2028-60.2011.8.11.0005 - Código 83148

De : Diamantino - 2 Vara

 Assunto : 2028-60.2011.8.11.0005 - Código 83148

Para : Departamento Auxiliar da Presidência

 Ter, 06 de fev de 2018 13:13

Anexo3 anexos

Nos termos do provimento 11/2017-CM, encaminho a Vossa Senhoria os 

documentos solicitados para a elaboração do calculo, para a expedição do 

RPV, peço PRIORIDADE, pois trata -se de pessoa idosa.

 Atenciosamente,

 Rosely Maria de Souza -

Auxiliar Judiciária

Matrícula 6027

AUTOS 83148 - SENTENÇA.pdf AUTOS 83148 - SENTENÇA.pdf

329 KB

 AUTOS 83148 - LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA.pdf AUTOS 83148 - 

LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA.pdf

13 KB

 AUTOS 83148 - LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA ATUALIZ..pdf AUTOS 83148 - 

LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA ATUALIZ..pdf

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42069 Nr: 2899-61.2009.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Ferreira de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A, Silvia 

Pacheco Castanho - OAB:15680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Zimbra diamantino.2vara@tjmt.jus.br

2899-61.2009.8.11.0005 - cÓDIGO - 42069

De : Diamantino - 2 Vara

 Assunto : 2899-61.2009.8.11.0005 - cÓDIGO - 42069

Para : Departamento Auxiliar da Presidência

 Ter, 06 de fev de 2018 13:43

Anexo4 anexos

Nos termos do provimento 11/2017-CM, encaminho a Vossa Senhoria os 

documentos solicitados para a elaboração do calculo, para a expedição do 

RPV, informo a PRIORIDADE, por se tratar de pessoa idosa.

 Atenciosamente,

 Rosely Maria de Souza -

Auxiliar Judiciária

Matrícula 6027

AUTOS 42069 - TÍTULO ORIGINÁRIO.pdf AUTOS 42069 - TÍTULO 

ORIGINÁRIO.pdf

244 KB

 AUTOS 42069 - SENTENÇA.pdf AUTOS 42069 - SENTENÇA.pdf

113 KB

 AUTOS 42069 - LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO (2).pdf AUTOS 42069 - 

LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO (2).pdf

113 KB

 AUTOS 42069 - INFORMÇÃO DE PRIORIDADE.pdf AUTOS 42069 - 

INFORMÇÃO DE PRIORIDADE.pdf

5ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-73.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000096-73.2018.8.11.0005 REQUERENTE: EZIQUIEL FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Vistos. 

I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que 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. A 

tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação 

prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade 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 desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor 

esclarecimento dos fatos. É que o autor não nega que teve relação jurídica 

com a ré, e apenas alega que não possui qualquer débito com a 
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reclamada, não bastando a simples impugnação para retirada da restrição 

nos órgãos de proteção de crédito, havendo necessidade de se ouvir a ré 

sobre a origem do suposto débito. É de se notar que o autor atua no ramo 

da construção civil, em cidade pequena, sendo a reclamada do ramo de 

venda de materiais de construção, havendo grande probabilidade de terem 

em algum momento celebrado negócio jurídico, de forma que necessário 

aguardar a contestação para melhor análise do caso posto. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para 

que compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. IV. Defiro a gratuidade da justiça. 

Cumpra-se. Diamantino, 05 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA OAB - MT0011011S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA CUIABA ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000099-28.2018.8.11.0005 REQUERENTE: ADEILZA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: LOCALIZA CUIABA ALUGUEL DE CARROS LTDA 

Vistos I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que 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. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade 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 desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão em parte da 

tutela de urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito 

está revelada através do fato da autora alegar o desconhecimento do 

débito que ensejou a inscrição creditícia de seu nome, sendo que para 

tanto prestou caução no valor correspondente ao da inscrição, de forma a 

garantir o ressarcimento de eventual dano que a outra parte possa vir a 

sofrer. O perigo da demora é evidente, pois, no caso, a parte requerente 

encontra restrições em seu crédito, o que lhe trará diversos prejuízos, 

dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome no SERASA e SPC- 

Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas de cobrança. 

Contudo, o pedido de suspensão de “qualquer protesto referente ao 

suposto débito” não merece deferimento, uma vez que é obrigação da 

parte autora comprovar a efetiva existência de protesto do débito em 

questão, razão pela qual indefiro a tutela quanto ao referido pedido. Por 

outro lado, determino que, em 20 dias, a parte autora preste caução nos 

presentes autos, vez que a guia juntada se refere a processo que 

tramitou na 1º Vara, devendo providenciar o depósito/vinculação a este 

processo, bem como deverá juntar comprovante de endereço. No mais, 

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente com 

fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, determino: 1 - Seja 

notificada a requerida para que dê baixa na inscrição em questão até 

determinação judicial em contrário, sob pena de multa diária pelo não 

cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 

(trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de 

Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 – DEFIRO ainda o pedido de 

justiça gratuita. 4 - Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte 

requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim 

de que compareça à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, consignando que poderá ser assistida por advogado e deverá 

oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a data da audiência de 

conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial. 5 - INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e 

para a audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. 6 - Intime-se ainda a parte autora 

para que corrija o valor da causa, no prazo de 10 dias, atentando-se para 

o teto do Juizado Especial Cível, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito. 7 - Expeça-se o necessário. 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: 8010508-46.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELEILSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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: 

8010508-46.2015.8.11.0005 REQUERENTE: ELEILSON RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 05 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-12.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO SANTOS PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVELIN FERREIRA DOS REIS OAB - MT17039/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA PREPARATORIA DE CURSOS JURIDICOS E FISCAIS-EPRECEJUFI 

LTDA - ME (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRIK CAMARGO NEVES OAB - SP0156541A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010077-12.2015.8.11.0005 REQUERENTE: PABLO SANTOS PAES 

REQUERIDO: ESCOLA PREPARATORIA DE CURSOS JURIDICOS E 

FISCAIS-EPRECEJUFI LTDA - ME, ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 05 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 
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Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011157-79.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARA BRUGNAGO AYALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEQUITI COSMETICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097/O-O (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011157-79.2013.8.11.0005 REQUERENTE: ANGELA MARA BRUGNAGO 

AYALA REQUERIDO: JEQUITI COSMETICOS Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 05 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010495-13.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BERENICE WAGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010495-13.2016.8.11.0005 REQUERENTE: SANDRA BERENICE WAGNER 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 06 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 170507 Nr: 5473-14.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MAURO EIITI MUROFUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em aplicação analógica 

(art. 15 CPC), para indeferir a devolução do valor de R$ 20.000,00 

referente à guia nº 24259 e do valor de R$ 31.545,25 referente à guia nº 

24.260, e determinar a devolução da primeira custa processual e taxa 

judiciária recolhidas, no importe de R$ 376,85 e R$ 104,39, 

respectivamente. Intime-se o requerente, por meio da sua patrona 

constituída, via DJE.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

cautelas de costume.Cumpra-se.Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004128-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA KARLA MALAQUIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Não definido (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA REQUERENTE PARA RETIRA COPIA DO 

ALVARÁ PARA AS PROVIDENCIAS

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 187436 Nr: 2699-74.2017.811.0037

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA MARIA MADERS - 

OAB:53051/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GARCIA FEBRAS - 

OAB:, LARA DE OLIVEIRA - OAB:18817/O

 Intimar a parte requerida para manifestar sobre a petição do autor de fl. 

82, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 72460 Nr: 4775-18.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAL, MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar sobre a certidão de fl. 165-verso, 

no prazo de 10 dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002195-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA OLIVEIRA GOUVEIA (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1002195-51.2017.8.11.0037 AUTOR: KAROLINA OLIVEIRA GOUVEIA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016 e em consonância com 

o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, reduzo o valor dos honorários periciais devidos ao médico para 

R$700,00 (setecentos reais) (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – 

Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste) Intime-se a parte 

requerida para cumprir a determinação judicial, recolhendo, no prazo de 5 
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(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), 25 de janeiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004893-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAY VIANA SILVA (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: 

1004893-30.2017.8.11.0037 AUTOR: RAY VIANA SILVA 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000551-10.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL MARI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000551-10.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: CARNES BOI BRANCO LTDA 

EXECUTADO: ISABEL MARI & CIA LTDA - ME Vistos em correição. A parte 

exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema BACENJUD, 

com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias eventualmente 

encontradas em nome da parte executada. Há viabilidade jurídica no pleito 

formulado pela parte exequente, visto que o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de Convênio de Cooperação 

Técnico-Institucional firmado entre o Superior Tribunal de Justiça, o 

Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do Brasil. Outrossim, a 

penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 835 do 

Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do credor. 

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva. De fato, 

constituindo a penhora online recurso legítimo para o prosseguimento 

regular do feito, com o consequente adimplemento coercitivo da obrigação 

pecuniária, mister a efetivação da medida, nos termos legais, para a 

realização do direito. Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre 

os ativos financeiros da parte executada (fls.10794292). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se na forma da lei. Primavera do Leste (MT), 25 de 

janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004311-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE APARECIDA NOVAIS DA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO)

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/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: 

1004311-30.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ELIENE APARECIDA NOVAIS 

DA MAIA 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000255-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000255-51.2017.8.11.0037 AUTOR: CELIA ALVES DE OLIVEIRA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Nos 

termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, o advogado não será 

admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, 

decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. 

Destarte, intime-se o causídico subscritor da petição de acordo para 

regularizar sua atuação processual, apresentando o instrumento de 

mandato, inclusive com o poder expresso para transigtir, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena do ato não ratificado ser considerado ineficaz 

relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado 

pelas despesas e por perdas e danos, nos moldes do artigo 104, §2º, 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: 1004235-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS (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: 

1004235-06.2017.8.11.0037 AUTOR: LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS 

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: 1002718-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARTINS MOREIRA DOMINGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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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: 

1002718-63.2017.8.11.0037 AUTOR: IRENE MARTINS MOREIRA 

DOMINGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016 e em 

consonância com o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, reduzo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico para R$700,00 (setecentos reais) (Agravo de Instrumento nº 

171121/2015 – Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste) 

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: 1004576-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORNELIA CARDOSO PEREIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004576-32.2017.8.11.0037 AUTOR: ORNELIA CARDOSO PEREIRA 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: 1004560-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON OLIVEIRA MARTINS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004560-78.2017.8.11.0037 AUTOR: ALYSON OLIVEIRA MARTINS 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: 1004901-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA DOS SANTOS KUCZKOVSKI (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: 

1004901-07.2017.8.11.0037 AUTOR: MARGARIDA DOS SANTOS 

KUCZKOVSKI 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: 1004891-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA (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: 

1004891-60.2017.8.11.0037 AUTOR: LEANDRO DA SILVA 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: 1005126-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (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: 

1005126-27.2017.8.11.0037 AUTOR: LUIZ CARLOS DA SILVA 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: 1005127-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PORFIRIO DO CARMO ONOFRE (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: 
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1005127-12.2017.8.11.0037 AUTOR: PORFIRIO DO CARMO ONOFRE 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005197-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias. ESIO MARTINS DE FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001205-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAEL ANDRE TODESCATO (RÉU)

 

Intimo a parte autora para comprovar o pagamento da diligência, uma vez 

que não esta acompanhado da petição do ID 110470722.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000522-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000522-86.2018.8.11.0037 AUTOR: SILVIO GOMES DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em correição. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

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 advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de 

especialidade do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação 

de nomeação dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 

– Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias, o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia 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. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 
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no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 30 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000301-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA POLIANA CASTRO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão de Decurso de Prazo Intimo a parte 

exequente para manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença, pelo prazo legal. ESIO MARTINS DE FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão de Decurso de Prazo Intimo o advogado 

da parte autora para manifestar acerca dos embargos de declaração 

interposto, pelo prazo de 15 (quinze) dias. ESIO MARTINS DE FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005211-13.2017.8.11.0037

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:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003296-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULINERE GOULART BENTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO GOMES (RÉU)

REJANE LOURDES DA ROSA GOMES (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIO CESAR CREMA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDECI ANTONIO GUADAGNIN (TERCEIRO INTERESSADO)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MARISANTA BROCK TREVIZOLLI (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) para manifestar-se nos autos, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005229-34.2017.8.11.0037

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:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005217-20.2017.8.11.0037

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:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001358-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL ALENCAR CHIMELLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA OAB - MT2360/O (ADVOGADO)

 

Intimo o autor para apresentar a devida prestação de contas, em 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, sob pena 

da omissão ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, além de 

multa de até vinte por cento do valor da causa (CPC, art.77, IV e §2º);

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005048-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MAQUISUEL DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004980-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PAULO DOS REIS (REQUERENTE)

SABRINA JULIANA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 78 de 529



Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004980-83.2017.8.11.0037 REQUERENTE: VILSON PAULO DOS REIS, 

SABRINA JULIANA DOS REIS REQUERIDO: FORUM DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos etc. Indefiro o requerimento de quebra de 

sigilo bancário ante a inadequação da via eleita, inclusive ao permissivo 

legal constante do artigo 1º, §4º, da Lei Complementar nº 105/2001. 

Cumprida a determinação judicial derradeira, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 

de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1005748-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DE OLIVEIRA TELES OAB - MT16154/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO EIITI MUROFUSE (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005222-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN SANDRA FERNANDES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005884-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARGARETE BILESKI & CIA LRDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000949-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE MAGALHAES WEISS (EXEQUENTE)

DIEGO EDUINO DE MAGALHAES WEISS (EXEQUENTE)

DIORDIE MIGUEL MAGALHAES WEISS (EXEQUENTE)

SUELLEN DAIANI DE MAGALHAES WEISS (EXEQUENTE)

CARLOS ROBERTO WEISS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO)

 

Intimar as partes para manifestarem quanto a proposta apresentada na 

audiência de conciliação, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004379-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004768-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA OAB - MG90461 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOHDAN BARANHUK DE FREITAS (RÉU)

 

Intimo o advogado da parte autora para requerer o que entender de direito, 

tendo em vista a informação contida no Aviso de Recebimento colacionado 

no Id. 10871418.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136709 Nr: 8091-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HART & HART LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 15.445, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:MT/ 5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8091-97.2014.811.0037 (Código 136709)

Ação de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial

Exequente: Banco do Bradesco S/A Executado: Hart & Hart Ltda

 Vistos em correição.

A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte executada.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte executada (fls.70).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Primavera do Leste (MT), 31 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 147205 Nr: 3120-35.2015.811.0037

 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): ALEX HANDER PEREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:MT/ 19040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3120-35.2015.811.0037 (Código 147205)

Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

Requerido: Alex Hander Pereira Lemes

Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento em face de Alex Hander Pereira Lemes, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação, noticiando pagamento integral extrajudicial formalizado 

pela parte ré (fl.54).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Revogo a medida liminar.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no 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), 31 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32631 Nr: 869-93.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KUMON INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZANIR GONÇALVES ITACARAMBI DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, FERNANDA HOROVITZ FRANKEL - OAB:195.016 

OAB/SP, GUSTAVO VISEU - OAB:OAB/SP 117.417, PAULO VINICIO 

PORTO AQUINO - OAB:14250-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 Processo nº 869-93.2005.811.0037 (32631) Cumprimento de Sentença 

Exequente: Kumon Instituto de Educação Ltda Executada: Neuzanir 

Gonçalves Itacarambi Vistos etc.Trata-se de requerimento de requisição 

de informações econômico-fiscais da parte executada, sob o fundamento 

de que referido documento é imprescindível para a localização de bens da 

parte devedora, passíveis de penhora.Destarte, autorizo a requisição de 

informações à Receita Federal, na forma postulada (fls.485), via sistema 

INFOJUD.Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, 

em pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente 

de seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos 

do artigo 477 da CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos 

ofícios prestando informações econômico-financeiras do contribuinte, 

serão eles destruídos por incineração ou processo equivalente, na forma 

do §2º do artigo 477 da CNGC. Outrossim, autorizo a pesquisa e inclusão 

no Sistema RENAJUD.Concluídas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento provisório.Expirado o prazo, imediata 

conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 24 de janeiro de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128849 Nr: 1731-49.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAUÁ BIODIESEL LTDA, ADIR FREO, LUCINETE 

MARIA SILVA FREO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882, ANDRE LUIZ BOMFIM - OAB:MT/14533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO PIZZALOTO 

- OAB:SP/68.647

 Processo nº 1731-49.2014.811.0037 (Código 128849)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: O Telhar Agropecuária Ltda

Executado: Tauá Biodisel Ltda

Vistos em correição.

Os embargos à execução autuados sob o nº 10137-59.2014.811.0037 

(Código 139787) foram recebidos com efeito suspensivo.

Isso posto, aguarde-se o julgamento dos embargos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de novembro de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175723 Nr: 8378-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. R. I. BOMBAS HIDRAULICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROPORA POCOS ARTESIANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SANTOS DO 

NASCIMENTO - OAB:SP/ 257587, RAFAEL DE LUCA PASSOS - 

OAB:SP/230400, TANIA REGINA PAVÃO PASSOS - OAB:SP/ 257756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8378-89.2016.811.0037 (Código 175723)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

Exequente: C.R.I. Bombas Hidráulicas Ltda.

Executado: Hidroporã Poços Artesianos Ltda

Vistos em correição.

 Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por C.R.I. 

Bombas Hidraúlicas Ltda em face de Hidropora Pocos Artesianos Ltda, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação, noticiando pagamento integral extrajudicial formalizado 

pela parte ré (fl.34).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

das custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 31 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179787 Nr: 10484-24.2016.811.0037

 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): CLICIA PEREIRA JUVENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:MT 21.243-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10484-24.2016.811.0037 (Código 179787)

Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: Clicia Pereira Juvêncio

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Clicia Pereira Juvêncio, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transacionaram, requerendo 

a extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.39).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Inviável a homologação do acordo eis que a parte requerida não 

subscreveu o termo, ainda que por intermédio de representante legal.

Destarte, recebo a petição subsequente (fls.40) como pedido de 

homologação de desistência da ação.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Revogo a medida liminar.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no 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), 31 de janeiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3462 Nr: 18-69.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, DORVALINO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARLOTTO CORREA 

- OAB:14144/MT

 Intimo o advogado, Dr. Rafael Carlotto Correa - OAB-MT 14.144, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 45950 Nr: 1475-53.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALIOMAR ALVES, VILSON LUIZ 

ZANETTE, ROJÂNIA MARIA VIEIRA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO SCHOMMER 

- OAB:10.311-A, NERI PAULO ZANETTE - OAB:10310/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196423 Nr: 7117-55.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEI LEMUNY - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 194908 Nr: 6248-92.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO LEANDRO PATRICIO, ROSANE PETRY 

PATRICIO, VILIBALDO OENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001726-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ELIANDRA DA SILVA (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)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre sobre o laudo pericial, bem como apresentarem os memoriais, no 

prazo legal, iniciando pelo autor.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002735-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO RAMOS BORGES (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)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o laudo pericial, bem apresentarem os memoriais, no prazo legal, 

iniciando pelo autor.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001415-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINILSON ASSUNCAO RODRIGUES (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)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o laudo pericial, bem como apresentarem os memoriais, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001723-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ERICO CARDOSO VIEIRA (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)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-0CGJ, 

impulsiono o presente feito,com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o laudo pericial, bem como apresentarem os 

memoriais, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 125422 Nr: 7991-79.2013.811.0037

 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: ALESANDRO CRIVELLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA BARROS BOTEGA - 

OAB:114857 , HORST VILMAR FUCHS - OAB:12529

 m cumprimento a decisão de p. 112. deigno audiência de conciliação para 

o dia 05/04/2018, às 13h30min, a ser realizada na sala de conciliação 

deste Fórum.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 159012 Nr: 8609-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDRO TONI, ALZIRA CAETANO TONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:SP 165202-A, RALPH MELLES STICCA - OAB:SP 

236.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT 4735

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO, PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 169173 Nr: 4870-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVANDRO TONI, ALZIRA CAETANO TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:SP 165202-A, LILIAN BANNO - OAB:250069, MARINA 

BARREIRA ALVARES - OAB:SP/ 363.212, RALPH MELLES STICCA - 

OAB:SP 236.471

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO, PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 18167 Nr: 268-92.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENAR MÓVEIS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:MT/4111

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO WALDIR CECHT JUNIOR, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 53583 Nr: 1263-95.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelar Koelzer Appelt, MIRANDA DE OLIVEIRA 

APPELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO EUGÊNIO 

FERNANDES FILHO - OAB:6.226-A/MT, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MIRANDA DE OLIVEIRA APPELT, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000331-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE REZENDE MARTINS MOREIRA (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1000331-41.2018.8.11.0037 REQUERENTE: TEREZINHA DE REZENDE 

MARTINS MOREIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por TEREZINHA DE REZENDE DE MARTINS 

MOREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que prevê: “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”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 
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perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito da parte requerente a receber o benefício pleiteado. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 14/03/2018 às 15:50. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 18 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006309-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE LUCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006309-33.2017.8.11.0037 AUTOR: LUIZ CARLOS DE LUCENA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por LUIZ CARLOS LUCENA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador 

de hérnia de disco, impedindo-o de trabalhar. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a Tutela 

Provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que prevê: “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”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso dos autos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo NÃO restam demonstrados. Oportuno salientar 

que, para almejar o benefício, há necessidade de comprovar mediante 

laudo pericial atualizado, atestando a incapacidade temporária ou 

permanente para o exercício de atividades habituais. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA JUDICIAL REALIZADA. 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA 

MANTIDA. 1. O benefício de auxílio doença é devido em razão da 

incapacidade temporária, enquanto permanecer a inabilidade do segurado 

para o exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 8213/91), 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido em 

lei. 2. Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial - a 

incapacidade temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ.6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante das alegações, embora haja nos 

autos atestado médico, não resta demonstrado de forma patente a 

incapacidade temporária da parte requerente para o labor, bem como a 

inexistência de recursos próprios e da sua família para prover a sua 

subsistência, razão pela qual INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as 

advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Em razão da suposta 

patologia que está acometida a parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima 

Bezerra, médico, que atende nesta comarca, para realização da 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 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000527-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. B. Q. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 83 de 529



ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LAURA AUXILIADORA BODNAR (REPRESENTADO)

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000527-11.2018.8.11.0037 REQUERENTE: LUIS GUSTAVO BODNAR 

QUEIROZ DE CARVALHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Ante o parecer de id nº 

11609613, faculto à parte autora a substituição do medicamento solicitado 

por outro disponibilizado pelo SUS, com apresentação de prescrição 

médica, no prazo de 15 (quinze) dias. Tal determinação encontra 

justificativa ante a decisão proferida no REsp 1.657.156-RJ, a qual 

determinou a suspensão de todos os procedimentos que versem sobre a 

questão controvertida, consistente na obrigatoriedade de fornecimento 

pelo Estado de medicamentos não contemplados na Portaria nº 

2.577/2006, substituída pela Portaria nº 982/2009. Em caso de inércia da 

parte autora, desde já SUSPENDO o curso do feito até o julgamento do 

REsp 1.657.156-RJ pelo Superior Tribunal de Justiça. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000454-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MELANEA DE FATIMA TONELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000454-39.2018.8.11.0037 AUTOR: MELANEA DE FATIMA TONELLO 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, c/c Conversão em 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por MELANEA DE FATIMA 

TONELLO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora 

de discopatia degenerativa lombar acompanhada de pinçamento radicular 

que evolui causando lombociatalgia incapacitante relacionada aos mínimos 

esforços, impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a Tutela Provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê: “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”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 

do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo NÃO restam demonstrados. Oportuno salientar que, para almejar 

o benefício, há necessidade de comprovar mediante laudo pericial 

atualizado, atestando a incapacidade temporária ou permanente para o 

exercício de atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE 

TEMPORÁRIA COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O 

benefício de auxílio doença é devido em razão da incapacidade 

temporária, enquanto permanecer a inabilidade do segurado para o 

exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido em lei. 2. 

Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial - a incapacidade 

temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As prestações em 

atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de 

acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. Juros de mora 

devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação até o advento 

da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por 

cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas 

de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido -, até a 

apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários advocatícios 

fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ.6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está 

isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a 

isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante das alegações, embora haja nos 

autos atestado médico, não resta demonstrado de forma patente a 

incapacidade temporária da parte requerente para o labor, bem como a 

inexistência de recursos próprios e da sua família para prover a sua 

subsistência, razão pela qual INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as 

advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Em razão da suposta 

patologia que está acometida a parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima 

Bezerra, médico, que atende nesta comarca, para realização da 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 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de janeiro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003309-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO BARBOSA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)
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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: 

1003309-25.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA DO CARMO BARBOSA 

DE MOURA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO CONDENATÓRIA DE PENSÃO POR MORTE 

proposta por MARIA DO CARMO BARBOSA DE MOURA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a 

concessão de benefício previdenciário. A parte autora, após síntese 

histórica, sustenta preencher os requisitos para a obtenção do benefício 

previdenciário, eis que foi casada com João Teofito Barbosa, falecido em 

03/07/2016, o qual era segurado especial da previdência social. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, requerendo a 

improcedência da ação ante a ausência dos requisitos legais para a 

concessão do beneficio pleiteado. 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 AÇÃO DE PENSÃO POR 

MORTE 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 1ª Região: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. 

PENSÃO POR MORTE E APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL . PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM INÍCIO DE PROVA 

DOCUMENTAL. TERMO INICIAL DOS BENEFÍCIOS. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCIO: POSSIBILIDADE. 1. 

Antecipação de tutela deferida "de oficio" em razão do preenchimento dos 

requisitos do art. 273 do CPC, e diante da ausência de impedimento 

processual, conforme normas dos arts. 515, § 1º, 516, 798, 461, caput, §§ 

3º e 4º e 644, todos do Código de Processo Civil. 2. Comprovada a 

qualidade de trabalhadora rural da falecida, por prova testemunhal 

baseada em início de prova documental (certidão de casamento - fl. 11), o 

autor faz jus ao benefício previdenciário de pensão por morte . 3. A 

qualificação profissional de lavrador ou agricultor do marido, constante 

dos assentamentos de registro civil, é extensível à esposa, e constitui 

indício aceitável de prova material do exercício da atividade rural .... (STJ, 

REsp 267.355/MS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.2000.) 4. A 

pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado 

que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da decisão 

judicial, em caso de morte presumida. (Art. 74 da Lei 8.213/91, em sua 

redação anterior à modificação introduzida pela Lei 9.528/97.) 5. A 

dependência econômica do cônjuge sobrevivente em relação à 

ex-segurada é presumida (Lei 8.213/91, art. 16, § 4º). 6. Ocorrido o óbito 

após a edição da Lei 9.528/97 e não havendo requerimento administrativo, 

o benefício é devido desde o ajuizamento da ação. 7. Comprovada também 

a qualidade de trabalhador rural do autor por provas testemunhal e 

material, na forma do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a idade superior a 

60 anos, ele tem direito à aposentadoria por idade. 8. Quanto à data inicial 

do benefício, a Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe que a 

aposentadoria será devida a partir da data do requerimento administrativo, 

observada a prescrição qüinqüenal, e na sua ausência, a partir do 

ajuizamento da ação, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 

1057704-SC). Porém, à míngua de recurso da parte autora e sob pena de 

reformatio in pejus, fica mantida a data fixada na sentença desde a 

citação. 9. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, 

de 21.12.2010. 10. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) 

sobre as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ), em conformidade com o 

artigo 20, § 4o, do CPC, e a jurisprudência desta Corte. 11. Apelação e 

remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.(AC 

0008889-79.2007.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA CATÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.186 de 06/11/2012)” Grifei 

e negritei No caso sub judice, a qualidade de segurado do falecido e de 

dependente da parte autora foi comprovada por prova documental, 

corroborada por prova oral. De fato, há nos autos fotocópia da certidão de 

óbito do Sr. João Teofito Barbosa (Id 9204257 - Pág. 2), fotocópia de 

certidão de casamento (Id 9204257 - Pág. 1), Informações do Benefício – 

INFBEN (Id 9204262 - Pág. 1), bem como fotocópia da carteira de trabalho 

(Id 9204262 - Págs. 2/5), comprovando a qualidade de segurado. Para fins 

de concessão de benefício previdenciário, considera-se trabalhador rural 

na qualidade de segurado especial, nos termos do artigo 11, inciso VII, da 

Lei de Benefícios, quando: Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII - como segurado 

especial: a pessoa física residente em imóvel rural em aglomerado urbano 

ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia 

familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros na condição de: a) 

produtor seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou 

meeiro outorgados, comodatários, ou arrendatários rurais que explore 

atividade: 1. agropecuária em área de 4 (quatro) módulos fiscais; 2. de 

seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos 

XII do caput do art. 2º da lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000 e faça 

dessas atividades o principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que 

tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem 

com o grupo familiar respectivo. § 1º Entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalhado dos membros da família 

é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII 

do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: I - de aposentadoria por 

idade ou por invalidez, de auxílio- doença, de auxílio-reclusão ou de 

pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido. 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. 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). No presente caso, resta comprovada a dependência da 

parte requerente, fazendo jus então ao recebimento do benefício de 

pensão por morte desde a data do requerimento administrativo. 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 
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MORTE, a base de um salário mínimo mensal, devido a partir do 

requerimento administrativo feito em 29/12/2016 (Id 9204262 - 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: 1006180-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006180-28.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LEILA MARIA RODRIGUES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não realizou o 

pedido na via administrativa, juntando o pedido de LOAS e não de 

auxílio-doença. Assim, considerando o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal no Recurso Extraordinário nº 631240, bem como que o pedido da 

parte requerente ainda não tem negativa pela autarquia ré, SUSPENDO o 

feito e DETERMINO a intimação da parte requerente para que protocole, 

perante a Previdência Social, requerimento administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação, tendo o INSS prazo de 90 (noventa) 

dias para responder a solicitação de pagamento do benefício pretendido, 

devendo ser informado referido protocolo aos autos. Decorrido o prazo de 

120 (cento) dias, ou aportando aos autos o indeferimento administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000189-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHNEIDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000189-37.2018.8.11.0037 AUTOR: INES SCHNEIDER RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por INES 

SCHNEIDER em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento 

e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que prevê: “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”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito da parte requerente a receber o benefício pleiteado. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 14/03/2018 às 13:50. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006366-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE PEREIRA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006366-51.2017.8.11.0037 AUTOR: BERENICE PEREIRA DA CONCEICAO 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por BERENICE PEREIRA DA 

CONCEIÇÃO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento 

e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que prevê: “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”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 
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forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito da parte requerente a receber o benefício pleiteado. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 14/03/2018 às 14:10. 

Determino, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de 

janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006384-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA PEREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006384-72.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MAIARA PEREIRA GUIMARAES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXILIO RECLUSÃO C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JOSÉ GABRIEL PEREIRA DUARTE e 

MAYSA GABRIELLY PEREIRA ARAUJO, representados neste ato por sua 

genitora MAIARA PEREIRA GUIMARAES, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. Alegam, em síntese, que são filhos de ALEXSANDRO DUARTE DA 

SILVA CARVALHO, o qual se encontra segregado na Cadeia Pública de 

Primavera do Leste/MT desde 24/03/2017. Assim, pugnam, em sede de 

tutela antecipada, pela concessão do benefício de auxílio-reclusão. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a sistemática 

normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: “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”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do pedido de 

tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. É cediço que o auxílio reclusão será 

devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do 

segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa 

nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de 

permanência em serviço, nos termos do artigo 80 da Lei nº 8.213/91. Insta 

registrar, ainda, que somente farão jus ao benefício os dependentes do 

segurado cujo salário de contribuição seja igual ou inferior a atualmente, 

R$ 1.292,43 (mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e três 

centavos), independentemente da quantidade de contratos e de atividades 

exercidas. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, não consta 

prova suficiente de que o segurado possuía qualidade de segurado à 

época da prisão, de modo que o pedido antecipatório deve ser indeferido. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por 

sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito 

alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Após, vista dos autos ao Ministério Público, com 

urgência. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003627-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Ofício n. 018/2018 Primavera do Leste/MT,6 de 

fevereiro de 2018 1003627-08.2017.8.11.0037 AUTOR: FRANCISCO 

FERREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Senhor (a) Diretor (a) Por determinação da MMª Juíza de Direito Myrian 

Pavan Schenkel, solicito a Vossa Senhoria que conceda a parte 

requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo por 

mês, devidos a partir do requerimento administrativo em 28/12/2016 (Id 

9347609 - Pág. 5), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, 

Endereço: Rua Crisântemos, 9, Condomínio Pioneiro, Primavera do 

Lestes/MT - CEP: 78850-000, segue em anexo cópia da decisão. 

Atenciosamente Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário Ao Senhor 

Diretor da Gerencia Executiva do INSS de Cuiabá RUA GETULIO VARGAS, 

553, 16º ANDAR BAIRRO: CENTRO CIDADE: CUIABÁ UF: MT CEP: 

78005370 Sede do Juízo Deprecante e Informações - Rua Benjamin Cerutti 

Nº 252- Bairro: Castelândia - Cidade: Primavera do Leste-MT 

Cep:78850000 -Fone: (66) 3500-1100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000318-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO JOSE BREMM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000318-42.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ENIO JOSE BREMM 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADECOM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ENIO JOSE BREMM em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, devidamente qualificados nos 

autos. Alega, em síntese, que no momento da elaboração do cálculo de 

seu benefício, o requerido não procedeu conforme as prescrições legais 

e, assim, pugna pela concessão de tutela antecipada para compelir 

determinar o requerido a efetuar o pagamento mensal no valor de R$ 

4.667,49 (quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove 

centavos). É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a 

tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do 

mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com a sistemática 

normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 
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urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: “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”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do pedido de 

tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Por sua vez, havendo 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito alegado em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 16 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000059-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE CAETANO DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000059-47.2018.8.11.0037 AUTOR: VICENTE CAETANO DOS ANJOS 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

VICENTE CAETANO DOS ANJOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a sistemática 

normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: “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”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do pedido de 

tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 14/03/2018 às 14:30. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000201-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACILA VERONICA DALLA NORA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000201-51.2018.8.11.0037 AUTOR: JACILA VERONICA DALLA NORA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE HÍBRIDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

JACILA VERONICA DALLA NORA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a sistemática 

normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: “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”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do pedido de 

tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 14/03/2018 às 14:50. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 
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nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000803-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA TEREZINHA DONIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000803-13.2016.8.11.0037 AUTOR: DALILA TEREZINHA DONIN RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PARA OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

proposta por DALILA TEREZINHA DONIN 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 2 (duas) 

testemunhas. 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. 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. O 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 

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). Nesse 

passo, a parte autora comprovou 23 (vinte e três) anos do exercício de 

atividade rural e 31 (trinta e uma) contribuições como segurado urbano, 

conforme extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações 

Sociais, integralizando o período de carência exigido por lei. O exercício da 

atividade rural foi comprovado por prova documental e oral. De fato, há 

nos autos fotocópia de certidão de nascimento (Id 4513088 - Pág. 1), 

fotocópia de declaração de óbito (Id 4513102 - Pág. 1), fotocópia de 

certidão de óbito (Id 4513102 - Pág. 2), fotocópia de ficha de cliente (Id 

4513157 - Pág. 1), fotocópia de escritura de compra e venda (Id 4513164 - 
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Págs. 1/3), bem como fotocópia de certidão de registro de imóveis (Id 

4513168 - Págs. 1/4), nos quais consta como profissão do esposo da 

autora “agricultor”, atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. O lapso temporal do labor rural foi apurado pela 

colheita da prova oral, ressaltando que as testemunhas foram unânimes 

ao relatar o exercício da atividade rural pela parte autora. Outrossim, o 

requisito referente a idade restou sobejamente demonstrado pelas provas 

documentais produzidas, especificamente a cópia dos documentos 

pessoais (Id 4513051 - Pág. 1). Portanto, reputo satisfeitos os requisitos 

legais para a concessão do benefício, mediante prova oral, baseada em 

início de prova material, em observância ao disposto no artigo 55, §2º e 

§3º, da Lei nº 8.213/91. Encampando a jurisprudência do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região, tenho que “o início de prova material acompanhado 

dos depoimentos testemunhais, que revelam o período trabalhado, enseja 

a comprovação do lapso temporal laborado, nos termos do artigo 143 da 

Lei nº 8.213/91. Não obstante estar a Administração subordinada ao 

princípio da legalidade, o Juiz pode apreciar livremente as provas, 

observando os fatos e circunstâncias dos autos, embora não suscitados 

pelas partes, apontando, na sentença, as razões de seu convencimento 

(art.131 do CPC). Portanto, na sistemática da persuasão racional, o 

Magistrado tem liberdade no exame das provas, eis que elas não possuem 

valor adrede fixado, nem peso legal, de sorte a deixar à sua avaliação a 

qualidade ou força probatória”. Assim, considero que a concessão do 

benefício pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito 

menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para 

acolher o pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que 

concerne à data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a 

partir do requerimento administrativo, haja vista que o requerente trouxe 

aos autos prova de ter requerido o mesmo administrativamente. 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 previdenciário de aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

por mês, devidos a partir do requerimento administrativo 03/08/2016 (Id 

4513067 - Pág. 1), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidentes 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 art. 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, 

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, 14 de 

dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000482-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA ROSALINA BARCELLA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000482-07.2018.8.11.0037 IMPETRANTE: JUREMA ROSALINA 

BARCELLA IMPETRADO: ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Vistos. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por JUREMA ROSALINA BARCELLA em face da autoridade 

coatora ÚLTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA, Secretário Adjunto da Receita 

Pública, vinculado à pessoa jurídica do Estado de Mato Grosso, todos 

devidamente qualificados nos autos. Segundo consta, no dia de 

07/12/2017, a impetrante se dirigiu a uma loja do comércio local para 

adquirir produtos para sua casa, sendo que foi surpreendida ao ter seu 

crédito negado por conta de uma negativação constante em seu nome, 

decorrente de um protesto de Certidão de Dívida Ativa perante a 

Secretaria Fazendária do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 

1.391.816,72 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, oitocentos e 

dezesseis reais e setenta e dois centavos). Assim, requer o deferimento 

da antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, com a consequente ordem de retirada 

das restrições constantes em seu nome. É o breve relato. Fundamento e 

decido. In casu, verifica-se que a parte impetrante ajuizou mandado de 

segurança contra o ato acoimado de ilegal e abusivo praticado pelo 

Secretário Adjunto da Receita Pública neste Juízo de primeiro grau. Desta 

forma, o fato de o remédio constitucional ter sido impetrado, em face do 

Secretário Adjunto da Receita Pública, configura a incompetência deste 

Juízo singular, conforme o artigo 96, inciso I, alínea g, da Constituição 

Estadual, a saber: “Art. 96. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: 

I – processar e julgar, originariamente: (...) g) o mandado de segurança e o 

habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da 

Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de 

Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 

31/04).” No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso dispõe em seu artigo 17-B, inciso I, alínea “b”, que 

é compete as Turmas e Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e 

Coletivo para o processamento e julgamento: “(...) dos mandados de 

segurança singular e coletivo contra os atos do Governador do Estado, da 

Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas e de seus 

membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselheiros 

Superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de Direito, Procurador-Geral 

do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral 

da Polícia Militar e do Direito-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos 

Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do 

Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.” Assim, indiscutível 

o equívoco na distribuição do mandamus, neste juízo de primeiro grau, já 

que a autoridade indigitada coatora figura entre as pessoas referidas no 

mencionado artigo 17-B do Regimento Interno do TJ/MT. Destarte, é caso 

de incompetência absoluta que não admite prorrogação. Ante o exposto, 

DENEGO A ORDEM, nos termos do artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, ante a 

incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, na 

forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 29 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004719-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA ARAUJO PAVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004719-21.2017.8.11.0037 AUTOR: CLAUDINEIA ARAUJO PAVAO RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

CLAUDINEIA ARAUJO PAVAO em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT. Alega a parte autora que o Governo Federal, na data de 27 de 

Fevereiro de 1994, editou a Medida Provisória n.º 434, instituindo o 

programa de estabilização econômica estabelecendo a unidade real de 

valor (URV), que, juntamente com o Cruzeiro Real, passaram a integrar o 

sistema monetário nacional. Assevera que com a referida medida 

passou-se a existir em nosso país uma nova moeda, que durante o 

período de transição foi o instrumento que permitiu a passagem da antiga 

moeda, Cruzeiro Real, para a nova e atual, qual seja, o Real, bem como 

que foram estabelecidas, desta forma, tabelas, que em forma de anexo, 
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apresentam o comportamento da Unidade Real do valor em Cruzeiros 

Reais no período de 1º de Janeiro de 1993 à 1 de Março de 1994. Aduz, 

ainda que, em razão da inflação, exigiu-se o estabelecimento de valores 

em base diário para assegurar o não rompimento da cumulatividade das 

obrigações constituídas” e que “o exemplo das demais relações jurídicas 

pendentes à época do lançamento do programa de estabilização 

econômica, o vínculo remuneratório reclama o mesmo tratamento, com 

vista a resguardar o equilíbrio da equação econômica financeira, que mês 

a mês, se materializava na data do pagamento. Assim, requer a 

concessão da tutela antecipada para que seja determinado ao MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE/MT que proceda a incorporação de 11,98% na 

folha de pagamento da autora, até ulterior decisão. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Com a devida vênia ao ilustre causídico, tenho que 

impraticável o deferimento do pedido de antecipação de tutela. Isto porque 

comungo do entendimento já pacificado no sentido de não ser possível a 

tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública que esgote no todo ou 

em parte o objeto da ação. Segundo precedentes do Superior Tribunal, "é 

vedada, nas causas que versam sobre reclassificação, equiparação, 

concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos, 

a antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, 

consoante dispõe o art. 2º-B da Lei 9.494/97."(c.f.: REsp 809.742/RN, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 19/06/2006). No 

caso em tela, a parte requerente visa à antecipação de tutela para a 

incorporação imediata de 11,98% na folha de pagamento da Fazenda 

Pública Municipal, sendo que, referida medida, esgota, em parte, o objeto 

da ação. Consigne-se que o artigo 1º da Lei nº 9.494/1997 que disciplina a 

tutela antecipada contra a Fazenda Pública dispunha que se aplica à tutela 

antecipada prevista nos artigos 300 e 497 do Código de Processo Civil o 

disposto nos artigos 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348/1964, 

no artigo 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021/1966, e nos artigos 1º, 3º e 4º da 

Lei nº 8.437/1992. Registre-se não serem mais aplicáveis as Leis nº 

4.348/64 e 5.021/66, revogadas expressamente pela Lei nº 12.016/2009, 

que veda a concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública que 

esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Ademais, o artigo 2-B da 

Lei nº 9.494/1997, incluído pela MP nº 2.180-35/2001, veda a imediata 

inclusão em folha de pagamento de qualquer vantagem devida a 

servidores públicos, o que somente pode ser feito após o trânsito em 

julgado da sentença que confere o direito. Insta ressalvar que o art. 1º da 

Lei nº 9.494/1997 foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11/02/1998, 

gozando esta compreensão, desde então, de eficácia erga omnes e efeito 

vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme artigo 102, 

§2º, da Constituição Federal. Veja-se: “Art. 2o-B. A sentença que tenha 

por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, 

reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser 

executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória 

nº 2.180-35, de 2001).” Ainda que em tese não se descarte a 

possibilidade de acolhida do pedido ao final, tal não significa autorização 

para a concessão de tutela antecipada, eis que somente após a eventual 

procedência da ação seria procedida à execução do julgado e realizada a 

incorporação pretendida. Neste sentido: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS. CRUZEIROS REAIS. CONVERSÃO EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI N. 8.880/94 AOS SERVIDORES DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL. DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS. APURAÇÃO 

DO EFETIVO PREJUÍZO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. O STJ firmou 

entendimento de que a Lei n. 8.880/1994 é instrumento de ordem pública 

de aplicação geral e eficácia imediata. Destarte, as regras de conversão 

de vencimentos em URV nela insertas aplicam-se a todos os servidores 

públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. 2. (...). 3. Somente 

"em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR 

ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe 13/6/2012). Agravo regimental 

improvido”. (AgRg no AREsp 381.528/SP, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013). 

(Destaquei). Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal em sessão 

plenária (26.09.2013), por unanimidade, deu provimento parcial ao 

Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral reconhecida, 

que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do 

Executivo, de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com 

base na Lei Federal nº 8.880/1994, decidindo que o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração da 

carreira dos servidores eventualmente prejudicados. Nesta linha de 

raciocínio, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que há um direito 

referente à diferença na conversão da URV, em 1994, e também define 

que estas diferenças têm um período limitado no tempo, sendo devidas até 

a primeira lei reestruturadora das carreiras. Logo, não há como antecipar 

os efeitos da tutela sem antes ouvir a parte contrária. Evidente, portanto, a 

impossibilidade de antecipação de tutela, acrescentando-se às razões já 

expostas, a ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

porquanto não se vislumbra o perigo na demora da prestação jurisdicional 

uma vez que há significativo lapso de tempo entre as datas em que houve 

a conversão e a data da propositura da ação. Diante do exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada nos autos. 

Defiro a Justiça Gratuita. Cite-se a parte requerida, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335 do mesmo diploma legal. 

Consigne-se no mandado que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

requerente (CPC, artigo 344), sendo a parte requerida considerada revel. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de outubro de 2017. - Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005259-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CEYR SALES DA FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1005259-69.2017.8.11.0037 AUTOR: CEYR SALES DA FRANCA RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por CEYR 

SALES DA FRANCA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a 

tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que prevê: “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”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito da parte requerente a receber o benefício pleiteado. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 
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audiência de instrução, a qual designo para o dia 27/02/2018 às 15:30. 

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão 

respaldada com informações sobre os motivos do indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

novembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005561-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BORGES REIS OAB - MT20248/O (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1005561-98.2017.8.11.0037 AUTOR: VALMI RODRIGUES DE SOUZA RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por VALMI RODRIGUES DE 

SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador 

de “artrose não especificada e cervicalgia”, impedindo-o de trabalhar. É o 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a Tutela Provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prevê: “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”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo NÃO 

restam demonstrados. Oportuno salientar que, para almejar o benefício, há 

necessidade de comprovar mediante laudo pericial, atestando a 

incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividades 

habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA 

JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. 

VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio doença é devido 

em razão da incapacidade temporária, enquanto permanecer a inabilidade 

do segurado para o exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 

8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência 

exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial 

- a incapacidade temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ.6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante das alegações, embora haja nos 

autos atestado médico, não resta demonstrado de forma patente a 

incapacidade temporária da parte requerente para o labor, bem como a 

inexistência de recursos próprios e da sua família para prover a sua 

subsistência, razão pela qual INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as 

advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Em razão da suposta 

patologia que está acometida a parte autora, nomeio o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, médico, endereço pessoal: Rua Alameda Aripuana, nº 88, Alphaville 

Cuiabá II, Cuiabá/MT, telefones: 65-98117-0025/65-3028-1039 e-mail: 

reiprestes@hotmail.com, para realização da 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 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, 

solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão respaldada 

com informações sobre os motivos do indeferimento administrativo do 

benefício pleiteado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de novembro de 2017. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005405-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 
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1005405-13.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARCELO DE JESUS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por MARCELO DE JESUS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de “fratura do 

corpo vertebral de L1 com perda de aproximadamente de 50% de sua 

altura mostrando retropulsão do fragmento posterior paramediana a 

esquerda comprimindo a face vento lateral do saco tecal e estreitando o 

canal vertebral”, impedindo-o de trabalhar. É o relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a Tutela Provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê: “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”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 

do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo NÃO restam demonstrados. Oportuno salientar que, para almejar 

o benefício, há necessidade de comprovar mediante laudo pericial, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio 

doença é devido em razão da incapacidade temporária, enquanto 

permanecer a inabilidade do segurado para o exercício de suas atividades 

habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de 

laudo médico oficial - a incapacidade temporária da segurada, é devido o 

auxílio-doença. 3. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo 

Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do 

TRF - 1ª Região).4. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a 

contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de 

juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente 

venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação.5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, 

inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. Apelação do INSS e 

remessa providas em parte. AC 2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO 

CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA 

FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) 

SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante 

das alegações, embora haja nos autos atestado médico, não resta 

demonstrado de forma patente a incapacidade temporária da parte 

requerente para o labor, bem como a inexistência de recursos próprios e 

da sua família para prover a sua subsistência, razão pela qual INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Por sua vez, havendo 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito alegado em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Em razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, 

nomeio o Dr. Reinaldo Prestes Neto, médico, endereço pessoal: Rua 

Alameda Aripuana, nº 88, Alphaville Cuiabá II, Cuiabá/MT, telefones: 

65-98117-0025/65-3028-1039 e-mail: reiprestes@hotmail.com, para 

realização da 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 diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão 

respaldada com informações sobre os motivos do indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de 

novembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005636-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANUARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BORGES REIS OAB - MT20248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005636-40.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA JANUARIA DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AMPARO SOCIAL COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARIA JANUÁRIA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que já sofreu 

02 (dois) AVC’s e possui o lado esquerdo paralisado, sendo que, por essa 

razão, é impossibilitada de trabalhar, comprometendo a renda familiar. É o 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo 

Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de 

Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “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”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 93 de 529



inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal da incapacidade laboral permanente ou temporária. Oportuno 

salientar que, para almejar o benefício, há necessidade de comprovar 

mediante laudo pericial, atestando a incapacidade temporária ou 

permanente para o exercício de atividades habituais. Diante das 

alegações, embora haja nos autos atestado médico, não resta 

demonstrado de forma patente a incapacidade temporária da parte 

requerente para o labor, bem como a inexistência de recursos próprios e 

da sua família para prover a sua subsistência, e ainda, ausência de 

negativa pelo requerido de manutenção do benefício almejado, razão pela 

qual INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do 

Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por sua vez, 

havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito alegado em 

sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no 

prazo legal. Em razão da suposta patologia que está acometida a parte 

autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que atende nesta 

comarca, para realização da 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 diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Proceda-se o Estudo 

Social do caso, devendo a Sra. Assistente Social credenciada junto ao 

TJ/MT ou na falta desta, profissional habilitada da Prefeitura Municipal de 

Paranatinga/MT, entregar referido documento no prazo de 30 (trinta) dias. 

Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 

10 (dez) dias o envio da documentação completa do requerimento 

administrativo formulado pela parte autora, bem como, informações a 

respeito do benefício pleiteado. Intimem-se. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 29 de novembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000455-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000455-24.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por MARIA APARECIDA DA SILVA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide 

em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê: “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”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do 

pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 10/04/2018 às 14:50. Determino, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora para prestar depoimento 

pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil. Consigno que, em face do princípio da 

celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de Processo 

Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato processual 

independente de intimação realizada pelo Juízo. Por sua vez, havendo 

preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de 

janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004653-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE VIEIRA MARQUES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004653-41.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ELISETE VIEIRA MARQUES 

MOREIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por ELISETE VIEIRA MARQUES MOREIRA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide 

em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê: “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”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do 

pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 
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da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 13/03/2018 às 16:20. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão 

respaldada com informações sobre os motivos do indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado. Intimem-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006186-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS DINARTE BEMME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(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 DECISÃO Numero do Processo: 

1006186-35.2017.8.11.0037 AUTOR: DIMAS DINARTE BEMME RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por DIMAS DINARTE BEMME em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide 

em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê: “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”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do 

pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 13/03/2017 às 16:40. Consigno que, em face do 

princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão 

respaldada com informações sobre os motivos do indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado. Intimem-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: 1006063-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006063-37.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE ALVES VIEIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por JOSÉ ALVES VIEIRA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de “hérnia 

ventral”, impedindo-a de trabalhar. É o relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a Tutela Provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: “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”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo NÃO 

restam demonstrados. Oportuno salientar que, para almejar o benefício, há 

necessidade de comprovar mediante laudo pericial, atestando a 

incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividades 

habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA 

JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. 

VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio doença é devido 

em razão da incapacidade temporária, enquanto permanecer a inabilidade 

do segurado para o exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 

8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência 

exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial 

- a incapacidade temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 
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das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ.6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante das alegações, embora haja nos 

autos atestado médico, não resta demonstrado de forma patente a 

incapacidade temporária da parte requerente para o labor, bem como a 

inexistência de recursos próprios e da sua família para prover a sua 

subsistência, razão pela qual INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as 

advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Em razão da suposta 

patologia que está acometida a parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima 

Bezerra, para realização da 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 diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão 

respaldada com informações sobre os motivos do indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado. Intimem-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002078-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA GARCIA SARTORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO)

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002078-60.2017.8.11.0037 AUTOR: IOLANDA GARCIA SARTORI RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por IOLANDA GARCIA 

SARTORI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que é 

segurada obrigatória da Previdência, como trabalhadora rural, que laborou 

como rurícola durante praticamente toda a sua vida e requer, por 

conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o quantum 

relativo à que tem direito. 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 breve relato. Fundamento e decido. Trata-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. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deva comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito 

daqueles que já vinham exercendo a atividade rural sem verter 

contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente 

preenche o requisito da idade, já que conta na data da propositura da 

ação com 61 (sessenta e um) anos de idade (Id 8081475). Além do 

requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade de segurado 

especial em regime de economia familiar. De acordo com o disposto no 

artigo 11, §1º, da mencionada lei, entende-se como regime de economia 

familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. Não obstante, para a concessão do pedido também é 

necessário comprovar o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. É 

cediço que há bem pouco tempo os negócios eram, em sua maioria, feitos 

verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra do homem tinha 

muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos negócios. 

Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio documental, 

que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima citado, os 

trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de documentos 

próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola na obtenção de prova 

escrita do exercício de sua profissão, as decisões do Superior Tribunal de 

Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido 

bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, bastando 

qualquer documento idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, 

seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, não sendo 

necessária à apresentação de documentação de todo o período de 

carência. Nesse sentido, trago à colação os seguintes acórdãos: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM NÚMERO DE MESES 

EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RAZOÁVEL PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. A teor do 

disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se exige comprovação 

documental de todo o período, bastando sua demonstração através de 

prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ 
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– AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro PAULO GALLOTTI (1115), DJ 

21.06.2004 p. 264).” “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 

11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. 1. É possível a concessão de 

tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza 

previdenciária, tendo em vista a natureza alimentar do benefício 

previdenciário e por se encontrarem presentes os requisitos específicos 

do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento jurisprudencial se 

consolidou no sentido de que é possível se comprovar a condição de 

rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão de 

casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, no 

caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei A 

parte requerente apresentou documentos que comprovam início razoável 

de prova material, através de declaração de exercício de atividade rural (id 

nº 80817860), contratos de arrendamento rural (id nº 8081774), 

comprovante escolar da filha da requerente (id nº 8081644), atendendo 

aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, 

verifico que a parte requerida, em sede de contestação, se limitou a aduzir 

a ausência de requisitos para o acolhimento da pretensão da parte autora. 

Além da prova documental, exsurge clara e em completa harmonia, a 

prova oral produzida na instrução. Assim, entendo que a prova 

documental apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem 

como a realidade fática que acima mencionei, autorizam o deferimento do 

pleito formulado pela requerente. Com efeito, as testemunhas ouvidas em 

Juízo afirmaram que conhecem a requerente há mais ou menos 30 (trinta) 

anos, sendo que presenciaram seu trabalho na lavoura. Pelos 

depoimentos, verifica-se a comprovação da atividade rural exercida pela 

parte requerente, em consonância com os documentos trazidos aos 

autos, sendo que o lapso temporal de exercício de atividades rurícolas 

encontra-se em conformidade com as exigências do artigo 143 da Lei nº 

8.213/91. Não obstante, vale registrar que, independe de contribuição, a 

aposentadoria por idade rural dos trabalhadores que ingressaram no 

sistema em data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: “RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. CONTAGEM. TEMPO DE SERVIÇO. ANTERIOR. 

LEI. 8.213/91. CONTRIBUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Conforme precedentes da 

3ª Seção, o reconhecimento do tempo de serviço do trabalhador rural 

anterior ao advento da Lei 8.213/91 independe do recolhimento das 

contribuições previdenciárias correspondentes. Recurso desprovido. 

(STJ, QUINTA TURMA, REsp 670542 / RJ RECURSO ESPECIAL 

2004/0092395-0, Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (1106), DJ 

01/08/2005).”grifei e negritei O fato de a requerente não ter trazido aos 

autos todos os documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 

não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de 

hoje, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela 

necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades 

informais, sem registro em carteira ou qualquer outra formalidade. 

Ressalta-se, por oportuno, que tal fenômeno ocorre com maior intensidade 

no meio rural, onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas 

e os trabalhadores pessoas simples e humildes, desconhecedoras de 

seus direitos e obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a 

comprovar a atividade rural é meramente exemplificativo, pois 

entendimento em contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, 

consistente não somente no direito de defender-se, mas também no direito 

de agir em juízo, utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o 

seu direito. Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os 

meios de prova, o que nos leva a concluir que a finalidade da norma 

inscrita no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, 

indicando-lhe alguns documentos que podem ser utilizados para 

comprovar a atividade rural, o que não exclui a possibilidade de fazer uso 

de outros documentos para tal mister. Além do mais, o Código de Processo 

Civil, aplicável subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias 

aos bons costumes. Nessa esteira, considero a certidão de casamento, 

certidão de nascimento, carteira de sócio do sindicato dos trabalhadores 

rurais, bem como comunicação de dispensa, como início de prova 

documental, sendo que, fortalecidos com o testemunho coerente prestado 

em Juízo, comprovam que a parte requerente exerceu atividade rural, 

atendendo ao período exigido pela lei. Portanto, a parte requerente, no ano 

da propositura da referida ação, satisfazia os requisitos da idade para 

obtenção do benefício, bem como há comprovação satisfatória de que 

trabalha na lavoura, pelo menos desde 1978, ou seja, o tempo necessário 

e exigido pela lei no caso em apreço. Assim, considero que a concessão 

do benefício pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito 

menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para 

acolher o pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que 

concerne à data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a 

partir do requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe 

aos autos prova de ter requerido o mesmo administrativamente. 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 previdenciário de aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo por 

mês, devidos a partir do requerimento administrativo em 13/02/2015 (Id nº 

10803660), ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária 

incidentes 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 art. 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, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000233-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BRIANEZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000233-56.2018.8.11.0037 AUTOR: DANIEL BRIANEZI RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por DANIEL 

BRIANEZI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que prevê: “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”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 
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limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito da parte requerente a receber o benefício pleiteado. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 14/03/2018 às 15:10. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000218-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DULCI TEREZINHA MARIUSSI BRIANEZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000218-87.2018.8.11.0037 AUTOR: DULCI TEREZINHA MARIUSSI 

BRIANEZI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por DULCI TEREZINHA MARIUSSI BRIANEZI em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide 

em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê: “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”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do 

pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 14/03/2018 às 15:30. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000412-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEVENUTO DIAS (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1000412-87.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOAO BENEVENUTO DIAS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE HÍBRIDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JOAO 

BENEVENUTO DIAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a 

tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que prevê: “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”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito da parte requerente a receber o benefício pleiteado. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 14/03/2018 às 16:10. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 
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disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003123-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES BORGES PARRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (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: 

1003123-02.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA INES BORGES PARRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE URBANA 

proposta por MARIA INÊS BORGES PARRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. Alega, em síntese, que é segurada da previdência social, bem como 

que preenche os requisitos para a concessão do benefício. Aduz que seu 

requerimento foi indeferido, pois não foi reconhecido o direito ao benefício, 

tendo o INSS reconhecido apenas 05 (cinco) meses de contribuição. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, alegando, 

em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão do benefício. 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 breve relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 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. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

comprovação do alegado exercício de atividade urbana, nos moldes da Lei 

nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o trabalhador deva 

comprovar o recolhimento de contribuições para obter os benefícios 

previdenciários. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, 

em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para 

aposentadoria por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 

(sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) anos se for 

mulher. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a 

Previdência Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em 

comento, fixando a idade mínima exigida para o trabalhador urbano em seu 

artigo 50. Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente 

preenche o requisito da idade, já que conta na data da propositura da 

ação com 66 (setenta e seis) anos de idade, conforme documento de Id 

9095918 - Pág. 3. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também 

a qualidade de segurado, com as contribuições exigidas. De acordo com o 

disposto no artigo 11, I, da mencionada lei, entende-se como empregado 

10 (dez) hipóteses, sendo que, no caso dos autos, o requerente se 

enquadra como “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 

remuneração, inclusive como diretor empregado”. A parte requerente 

apresentou documentos, os quais comprovam o exercício de atividade 

urbana, através de fotocópia da carteira de trabalho (Id 9096249 - Pág. 

1/2), bem como de fotocópia de CNIS (Id 9096262 - Pág. 1/2). Ademais, 

verifico que consta fotocópia de comunicação de decisão (Id 9096284 - 

Pág. 1/4), dos quais se extraem que a negativa se deu pelo 

reconhecimento de apenas 5 meses de contribuição. Ante as provas 

colacionadas nos autos, entendo que estão presentes as condições para 

o reconhecimento, visto que constam mais de 200 contribuições no 

Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, assim, resta preenchido 

o requisito de carência, sendo, portanto, devido o benefício. Dessa forma, 

considero que a concessão do benefício pleiteado não fere princípios ou 

normas constitucionais, muito menos os preceitos da Lei nº 8.213/91. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DA 

RENDA MENSAL INICIAL - RMI. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. 

ARTIGO 50 DA LEI 8.213/1991. EXIGÊNCIA DE EFETIVA CONTRIBUIÇÃO. 1. 

No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do 

CPC, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu 

fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser 

considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. 

A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos termos do art. 50 

da Lei 8.213/1991, é exigível a efetiva contribuição para fins de majoração 

da renda mensal inicial - RMI, no caso de aposentadoria por idade urbana. 

3. Agravo Regimental não provido. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1403102 RS 

2013/0303056-0 (STJ). Data de publicação: 27/11/2014. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. REQUISITOS: ETÁRIO E 

CARÊNCIA. 1. Para a concessão de aposentadoria por idade urbana 

devem ser preenchidos dois requisitos: a) idade mínima (65 anos para o 

homem e 60 anos para a mulher) e b) carência - recolhimento mínimo de 

contribuições (sessenta na vigência da CLPS /1984 ou no regime da LBPS 

, de acordo com a tabela do art. 142 da Lei nº 8.213 /1991). 2. Tratando-se 

de aposentadoria por idade urbana, a carência a ser cumprida é a prevista 

no art. 142 da Lei º 8.213 /91, observada aquela para o ano em que 

cumprido o requisito etário, podendo até mesmo ser implementada 

posteriormente. 3. O termo inicial da aposentadoria por idade deve ser 

fixado na data do requerimento administrativo, consoante dispõe o art. 49, 

II, da Lei nº 8.213 /1991. (TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 

APELREEX 50452082220144047100 RS 5045208-22.2014.404.7100 

(TRF-4) Data de publicação: 17/12/2015). PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. REQUISITOS LEGAIS 

PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. 1. A aposentadoria por idade é devida ao 

segurado que, havendo cumprido o período de carência estabelecido no 

art. 142 da Lei nº 8.213/91, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher, conforme dispõe o art. 48 

do mesmo diploma legal. 2. Deve-se observar que para aferir a carência a 

ser cumprida deverá ser levada em consideração a data em que foi 

implementado o requisito etário para a obtenção do benefício e não aquele 

em que a pessoa ingressa com o requerimento de aposentadoria por idade 

junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. Por outro lado, no caso de 

cumprimento do requisito etário, mas não da carência, o aferimento desta, 

relativamente à aposentadoria por idade, será realizado quando do 

atingimento da idade esperada, ainda que, naquele momento a pessoa não 

tivesse completado a carência necessária. 3. Requisitos ensejadores à 

concessão do benefício preenchidos. 4. Termo inicial do benefício fixado a 

partir da data da citação, por ser o momento em que o Réu toma ciência da 

pretensão (art. 240 do CPC/2015). In casu, 01/02/2011 - fl. 117. 5. Apelo 

parcia lmente provido.  (TRF-3 -  APELAÇÃO CÍVEL AC 

00096397720104036109 SP (TRF-3). Data de publicação: 07/07/2017). 

Assim, estando preenchidos os requisitos legais, a parte requerente faz 

jus à aposentadoria por idade, nos termos do artigo 50 da Lei nº 8.213/91. 

No que concerne à data de início do benefício, entendo que o mesmo é 

devido a partir do requerimento administrativo, o que ocorreu em 

09/09/2016. 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 previdenciário de 

aposentadoria por idade, nos termos do artigo 48 da Lei nº 8.213/91, no 

valor de um salário mínimo por mês, devidos a partir do requerimento 

administrativo em 09/09/2016 (Id 9096284 - Pág. 1/4), ressaltando que os 

juros moratórios e a correção monetária incidentes 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 
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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, 

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, 17 de 

janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000725-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE HENRIQUE ORTIZ RICCI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000725-82.2017.8.11.0037 AUTOR: ZORAIDE HENRIQUE ORTIZ RICCI 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE 

ajuizada por ZORAIDE HENRIQUE ORTIZ RICCI, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. A requerente alega, em síntese, que era casada com Alcides Ricci, 

que faleceu em 19/02/2008, bem como que o de cujus 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. A parte requerente apresentou réplica 

à contestação. Em audiência de instrução, onde foram ouvidas 03 (três) 

testemunhas. 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. Trata-se de pedido de PENSÃO POR MORTE 

formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo o reconhecimento da dependência 

de segurado especial, nos termos do artigo 74 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 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 a concessão do benefício pleiteado 

depende do preenchimento dos seguintes requisitos: ocorrência do evento 

morte, demonstração da qualidade de segurado da “de cujus” e condição 

de dependente de quem objetiva a pensão. Nesse sentido, entende o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 

MORTE. TRABALHADOR URBANO. AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para 

obtenção do benefício de pensão por morte é necessária a comprovação 

do óbito; a qualidade de segurado do instituidor e a condição de 

dependente do beneficiário. 2. Ausente a qualidade de segurado instituidor 

da pensão, não deve ser reconhecido o direito à pensão por morte. 3. Não 

consta nos autos prova de que na data do óbito o falecido teria direito 

adquirido à recebia aposentadoria, já que faleceu com 47 anos de idade 

(fl. 14) com cerca de 3 anos de tempo de contribuição. 4. Apelação e 

remessa oficial providas. (AC 00434326920114019199, Rel. JUIZ 

FEDERAL WAGNER MOTA ALVES DE SOUZA, PRIMEIRA TURMA, 

28/10/2015 e-DJF1 P. 750). Grifei PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

PENSÃO POR MORTE. ESPOSA E FILHOS. TRABALHADOR URBANO. 

PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO DO DE CUJUS. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. (5) 1. Não será concedida 

pensão por morte aos dependentes de pessoa que falecer após a perda 

da qualidade de segurado, nos termos do art. 15 da Lei 8.213/91, salvo se 

preenchidos os requisitos para a obtenção da aposentadoria. 2. Os 

autores não fazem jus à pensão por morte, uma vez que de cujus perdeu 

a qualidade de segurado antes do óbito e não preencheu os requisitos 

para obtenção do benefício de aposentadoria (inaplicável a exceção 

constante na Lei 8.213/91, artigo 102, § 1º e 2º, na redação dada pela Lei 

9.528/97). 3. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá 

provimento para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido. 

(AC 523345020074019199 MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA CATÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.56 de 12/08/2013). Grifei. 

No caso sub judice, o pressuposto de dependente da parte autora resta 

atendido, pois restou evidenciado nos autos que a requerente era casada 

com o falecido, através de certidão de casamento (Id 5019706 - Pág. 1), 

bem como através da certidão de óbito (Id 5019744 - Pág. 1), situação que 

torna presumida a dependência econômica, nos termos do § 4º do artigo 

16 da Lei de Benefícios, restando, inclusive, incontroversa tal questão, do 

mesmo modo que o evento morte em 19/02/2008, pela certidão de óbito (Id 

5019744 - Pág. 1). Porém, quanto à qualidade de segurado especial do 

falecido, não há comprovação já que os documentos juntados demonstram 

que o de cujus contribuiu somente até o ano de 2004, conforme extrato do 

CNIS (Id 8286626 - Pág. 1/8), sendo assim, verifica que esta não se 

encontra devidamente atendida. Logo, não atendidas às exigências 

previstas na legislação de regência relativamente à comprovação do 

vínculo da de cujus com a Previdência Social, deve ser julgada 

improcedente a ação, restando prejudicada a análise das demais provas 

dos 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, remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005322-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005322-94.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA DIAS COSTA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por MARIA DIAS COSTA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de 

espondilose, impedindo-a de trabalhar. É o relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a Tutela Provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: “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”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 
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risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo NÃO 

restam demonstrados. Oportuno salientar que, para almejar o benefício, há 

necessidade de comprovar mediante laudo pericial, atestando a 

incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividades 

habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA 

JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. 

VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio doença é devido 

em razão da incapacidade temporária, enquanto permanecer a inabilidade 

do segurado para o exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 

8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência 

exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial 

- a incapacidade temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ.6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante das alegações, embora haja nos 

autos atestado médico, não resta demonstrado de forma patente a 

incapacidade temporária da parte requerente para o labor, bem como a 

inexistência de recursos próprios e da sua família para prover a sua 

subsistência, razão pela qual INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as 

advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Em razão da suposta 

patologia que está acometida a parte autora, nomeio o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, médico, endereço pessoal: Rua Alameda Aripuana, nº 88, Alphaville 

Cuiabá II, Cuiabá/MT, telefones: 65-98117-0025/65-3028-1039 e-mail: 

reiprestes@hotmail.com, para realização da 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 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, 

solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão respaldada 

com informações sobre os motivos do indeferimento administrativo do 

benefício pleiteado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2017. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005258-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE JESUS VALADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (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: 

1005258-84.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA LUZIA DE JESUS 

VALADAO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE ajuizada por MARIA LUZIA DE JESUS 

VALADAO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 27/02/2018 às 15:50. 

Determino, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão 

respaldada com informações sobre os motivos do indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

novembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004012-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA VEDANA DA ROZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1004012-53.2017.8.11.0037 AUTOR: VILMA VEDANA DA ROZA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

proposta por VILMA VEDANA DA ROZA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 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. 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 
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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. 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. O 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 

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). Nesse 

passo, a parte autora comprovou 17 (dezessete) anos do exercício de 

atividade rural e 135 (cento e trinta e cinco) de contribuições como 

segurada urbano, conforme extrato previdenciário do Cadastro Nacional 

de Informações Sociais, integralizando o período de carência exigido por 

lei. O exercício da atividade rural foi comprovado por prova documental e 

oral. De fato, há nos autos fotocópia de declaração de exercício de 

atividade rural (Id 9617314 - Pág. 1/2), fotocópia de cadastro de sócio do 

sindicato de trabalhadores rurais (Id 9617316 - Pág. 1/2), bem como 

fotocópia de termo de homologação da atividade rural (Id 9617340 - Pág. 

1), atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de 

Justiça. O lapso temporal do labor rural foi apurado pela colheita da prova 

oral, ressaltando que as testemunhas foram unânimes ao relatar o 

exercício da atividade rural pela parte autora. Outrossim, o requisito 

referente a idade restou sobejamente demonstrado pelas provas 

documentais produzidas, especificamente a cópia dos documentos 

pessoais (Id 9617297 - Pág. 1). Portanto, reputo satisfeitos os requisitos 

legais para a concessão do benefício, mediante prova oral, baseada em 

início de prova material, em observância ao disposto no artigo 55, §§2º e 

3º, da Lei nº 8.213/91. Encampando a jurisprudência do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região, tenho que “o início de prova material acompanhado 

dos depoimentos testemunhais, que revelam o período trabalhado, enseja 

a comprovação do lapso temporal laborado, nos termos do artigo 143 da 

Lei nº 8.213/91. Não obstante estar a Administração subordinada ao 

princípio da legalidade, o Juiz pode apreciar livremente as provas, 

observando os fatos e circunstâncias dos autos, embora não suscitados 

pelas partes, apontando, na sentença, as razões de seu convencimento 

(art.131 do CPC). Portanto, na sistemática da persuasão racional, o 

Magistrado tem liberdade no exame das provas, eis que elas não possuem 

valor adrede fixado, nem peso legal, de sorte a deixar à sua avaliação a 

qualidade ou força probatória”. Assim, considero que a concessão do 

benefício pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito 

menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para 

acolher o pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que 

concerne à data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a 

partir do requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe 

aos autos prova de ter requerido o mesmo administrativamente. 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 previdenciário de aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

por mês, devidos a partir do requerimento administrativo 17/05/2016 (Id 
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9617312 - Pág. 1), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidentes 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 art. 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, 

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, 29 de 

janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000424-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIA VALENTINA DE OLIVEIRA MORENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000424-04.2018.8.11.0037 AUTOR: MAURILIA VALENTINA DE OLIVEIRA 

MORENO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 14/03/2018 às 16:50. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de 

janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005361-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA ALVES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005361-91.2017.8.11.0037 AUTOR: JUCIMARA ALVES BORGES RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AMPARO SOCIAL COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JUCIMARA ALVES BORGES em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de 

esquizofrenia e, por essa razão, é impossibilitada de trabalhar, 

comprometendo a renda familiar. É o relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Novo 

Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em 

Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela 

de urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “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”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado restaram 

demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, existe início de prova 

material, bem como de incapacidade laboral. Oportuno salientar que, para 

almejar o benefício, há necessidade de comprovar mediante laudo pericial, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais. Nesse sentido: ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ESQUIZOFRENIA. 

DEFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA MENSAL FAMILIAR PER CAPITA 

INFERIOR A ¼ DE SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONSIDERAÇÃO DE RENDA DE FILHA CASADA. MISERABILIDADE 

CONFIGURADA. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. 1. A Constituição garante à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover sua 

própria manutenção o pagamento de um salário mínimo mensal. Trata-se 

de benefício de caráter assistencial, que deve ser provido aos que 

cumprirem tais requisitos, independentemente de contribuição à 

seguridade social. 2. No caso dos autos, a autora afirma ser deficiente. 3. 

O laudo médico pericial indica que a autora, de 53 anos de idade, 

apresenta esquizofrenia, estando incapacitada total e permanentemente 

para o trabalho, assim como para a vida independente, desde 2013. 4. 

Sendo possível extrair do conjunto probatório a existência de 

impedimentos de longo prazo, o quadro apresentado se ajusta, portanto, 

ao conceito de pessoa com deficiência, nos termos do artigo 20, § 2º, da 

Lei 8.742/93, com a redação dada pela Lei 12.435/2011. 5. No caso dos 

autos, conforme o estudo social (fls. 33/37), compõem a família da 

requerente ela (sem renda) e seu marido (com renda de cerca de 

R$300,00 mensais), o que totaliza uma renda per capita de R$150,00, 

inferior, portanto, a ¼ do salário mínimo. 6. Quanto à filha da autora, 

observo que, tratando-se de filha casada, não compõe a família nos 

termos do art. 20, § 3º da LOAS e que, não obstante seu dever de prover 

alimentos, não há informações sobre as condições de seu núcleo familiar, 

especialmente sobre se sua renda é suficiente para prover-lhe as 

necessidades materiais básicas. Assim, como também destacado pelo 

Ministério Público Federal em seu parecer, "eventuais valores recebidos 

pela filha da autora, que constituiu núcleo familiar próprio, não devem ser 

contabilizados para fins de cálculo da renda familiar". 7. O fato de as 

despesas mensais relatadas superarem a renda familiar apenas ratifica a 

situação de miserabilidade do casal. Observa-se, além disso, que não se 

trata de despesas incompatíveis com o reconhecimento de miserabilidade - 

são relatados gastos com alimentação, energia, gás, IPTU e 

medicamentos. 8. Deste modo, é caso de deferimento do benefício, pois há 

presunção absoluta de miserabilidade, nos termos da jurisprudência 

consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 9. O termo inicial do benefício 

deve ser fixado na data do requerimento administrativo, sendo possível 

concluir pelos elementos constantes dos autos que neste momento já 

estavam presentes os requisitos necessários à concessão do amparo. 

Precedentes. 10. Recurso de apelação a que se dá provimento. (TRF-3 - 

AC: 00008492520154036111 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 20/03/2017, OITAVA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/04/2017) Diante das alegações 

e dos exames médicos juntados, resta demonstrado, a incapacidade da 

parte requerente para o labor, bem como a inexistência de recursos 

próprios e da sua família para prover a sua subsistência, razão pela qual 
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DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, intime-se a autarquia 

federal para que implante o benefício da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as 

advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Em razão da suposta 

patologia que está acometida a parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima 

Bezerra, médico, que atende nesta comarca, para realização da 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 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Proceda-se o Estudo Social do caso, 

devendo a Sra. Assistente Social credenciada junto ao TJ/MT ou na falta 

desta, profissional habilitada da Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste/MT, entregar referido documento no prazo de 30 (trinta) dias. 

Intimem-se. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005731-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOARI AVELINO DELMONDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BORGES REIS OAB - MT20248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005731-70.2017.8.11.0037 AUTOR: JOARI AVELINO DELMONDES RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo 

por bem determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 10/04/2018 às 15:10. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede 

de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 29 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006112-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIIL RIJKOFF (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMOEL DA SILVA OAB - MT0005621A (ADVOGADO)

SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT23943/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006112-78.2017.8.11.0037 IMPETRANTE: DANIIL RIJKOFF IMPETRADO: 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

ajuizada por DANIIL RIJKOFF em face do MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – 

MMA E INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, devidamente qualificados nos autos. 

Analisando aos autos, de início constato que o feito deve ser remetido à 

Justiça Federal. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de ser 

competente para ajuizamento de ação contra autarquias federais o foro da 

sua sede ou o da agência ou sucursal onde ocorreram os fatos da causa. 

Sobre o assunto: AMBIENTAL. JUÍZO ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL. COLOCAÇÃO DE FAMÍLIAS EM HABITAÇÕES CONDIGNAS E 

DANO PERPETRADO EM ÁREA DE MATA ATLÂNTICA. PODER DE POLÍCIA 

EXERCIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS RENOVÁVEIS - IBAMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

I - O Ministério Público Federal ajuizara ação civil pública pretendendo a 

colocação das famílias residentes na favela "Vila Barros", no Município de 

Marília/SP, em habitações condignas, com o objetivo de promover o 

"desfavelamento" e a recuperação de área da mata Atlântica. II - Em ação 

proposta pelo Ministério Público Federal, órgão da União, somente a 

Justiça Federal está constitucionalmente habilitada a proferir sentença que 

vincule tal órgão, ainda que seja sentença negando a sua legitimação 

ativa"(CC 40.534/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, DJU de 17.5.04; AgRg 

no CC 107.638/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 

28/3/2012, DJe 20/4/2012). III - "A atividade fiscalizatória das atividades 

nocivas ao meio ambiente concede ao IBAMA interesse jurídico suficiente 

para exercer seu poder de polícia administrativa, ainda que o bem esteja 

situado em área cuja competência para o licenciamento seja do município 

ou do estado" (AgRg no REsp 1.373.302/CE, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2013). IV - Agravo interno improvido. 

(STJ - AgInt no REsp: 1515682 SP 2015/0015650-0, Relator: Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017). PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

PROPOSTA CONTRA O IBAMA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. 1. A 

competência para julgar ação proposta contra autarquia federal, na qual 

se discute obrigação legal, é do foro da sua sede, nos termos do art. 100, 

IV, a, do CPC. Precedentes do STJ. 2. Hipótese em que o IBAMA foi 

demandado em local em que não possui representação (Município de 

Santo Ângelo/RS), devendo o feito ser deslocado para a Seção Judiciária 

de Porto Alegre, onde possui sede regional, conforme requerido na 

Exceção de Incompetência. 3. Agravo Regimental provido. (STJ - AgRg no 

REsp: 1099687 RS 2008/0230909-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 

Data de Julgamento: 26/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: --> DJe 31/08/2009). Ademais, o artigo 45 do Código de 

Processo Civil assim dispõe: Art. 45. Tramitando o processo perante outro 

juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele 

intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e 

fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na 

qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações: I - de 

recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho; II - 

sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Sendo assim, não 

estando o presente caso previsto nas hipóteses de exceção do artigo 

supramencionado, as ações em face do IBAMA devem ser processadas e 

julgadas pela JUSTIÇA FEDERAL. Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO 

INCOMPETENTE para processar e julgar este feito e, por consequência, 

DETERMINO a remessa dos autos a JUSTIÇA FEDERAL para análise e 

processamento do pedido, com as baixas e anotações devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2017. - Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004735-72.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KARINA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004735-72.2017.8.11.0037 AUTOR: MARIA KARINA GARCIA RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARIA 

KARINA GARCIA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. 

Alega a parte autora que o Governo Federal, na data de 27 de Fevereiro 

de 1994, editou a Medida Provisória n.º 434, instituindo o programa de 

estabilização econômica estabelecendo a unidade real de valor (URV), 

que, juntamente com o Cruzeiro Real, passaram a integrar o sistema 

monetário nacional. Assevera que com a referida medida passou-se a 

existir em nosso país uma nova moeda, que durante o período de 

transição foi o instrumento que permitiu a passagem da antiga moeda, 

Cruzeiro Real, para a nova e atual, qual seja, o Real, bem como que foram 

estabelecidas, desta forma, tabelas, que em forma de anexo, apresentam 

o comportamento da Unidade Real do valor em Cruzeiros Reais no período 

de 1º de Janeiro de 1993 à 1 de Março de 1994. Aduz, ainda que, em 

razão da inflação, exigiu-se o estabelecimento de valores em base diário 

para assegurar o não rompimento da cumulatividade das obrigações 

constituídas” e que “o exemplo das demais relações jurídicas pendentes à 

época do lançamento do programa de estabilização econômica, o vínculo 

remuneratório reclama o mesmo tratamento, com vista a resguardar o 

equilíbrio da equação econômica financeira, que mês a mês, se 

materializava na data do pagamento. Assim, requer a concessão da tutela 

antecipada para que seja determinado ao MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT que proceda a incorporação de 11,98% na folha de pagamento 

da autora, até ulterior decisão. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Com a devida vênia ao ilustre causídico, tenho que impraticável o 

deferimento do pedido de antecipação de tutela. Isto porque comungo do 

entendimento já pacificado no sentido de não ser possível a tutela 

antecipada em desfavor da Fazenda Pública que esgote no todo ou em 

parte o objeto da ação. Segundo precedentes do Superior Tribunal, "é 

vedada, nas causas que versam sobre reclassificação, equiparação, 

concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos, 

a antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, 

consoante dispõe o art. 2º-B da Lei 9.494/97."(c.f.: REsp 809.742/RN, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 19/06/2006). No 

caso em tela, a parte requerente visa à antecipação de tutela para a 

incorporação imediata de 11,98% na folha de pagamento da Fazenda 

Pública Municipal, sendo que, referida medida, esgota, em parte, o objeto 

da ação. Consigne-se que o artigo 1º da Lei nº 9.494/1997 que disciplina a 

tutela antecipada contra a Fazenda Pública dispunha que se aplica à tutela 

antecipada prevista nos artigos 300 e 497 do Código de Processo Civil o 

disposto nos artigos 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348/1964, 

no artigo 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021/1966, e nos artigos 1º, 3º e 4º da 

Lei nº 8.437/1992. Registre-se não serem mais aplicáveis as Leis nº 

4.348/64 e 5.021/66, revogadas expressamente pela Lei nº 12.016/2009, 

que veda a concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública que 

esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Ademais, o artigo 2-B da 

Lei nº 9.494/1997, incluído pela MP nº 2.180-35/2001, veda a imediata 

inclusão em folha de pagamento de qualquer vantagem devida a 

servidores públicos, o que somente pode ser feito após o trânsito em 

julgado da sentença que confere o direito. Insta ressalvar que o art. 1º da 

Lei nº 9.494/1997 foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11/02/1998, 

gozando esta compreensão, desde então, de eficácia erga omnes e efeito 

vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme artigo 102, 

§2º, da Constituição Federal. Veja-se: “Art. 2o-B. A sentença que tenha 

por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, 

reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser 

executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória 

nº 2.180-35, de 2001).” Ainda que em tese não se descarte a 

possibilidade de acolhida do pedido ao final, tal não significa autorização 

para a concessão de tutela antecipada, eis que somente após a eventual 

procedência da ação seria procedida à execução do julgado e realizada a 

incorporação pretendida. Neste sentido: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS. CRUZEIROS REAIS. CONVERSÃO EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI N. 8.880/94 AOS SERVIDORES DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL. DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS. APURAÇÃO 

DO EFETIVO PREJUÍZO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. O STJ firmou 

entendimento de que a Lei n. 8.880/1994 é instrumento de ordem pública 

de aplicação geral e eficácia imediata. Destarte, as regras de conversão 

de vencimentos em URV nela insertas aplicam-se a todos os servidores 

públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. 2. (...). 3. Somente 

"em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR 

ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe 13/6/2012). Agravo regimental 

improvido”. (AgRg no AREsp 381.528/SP, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013). 

(Destaquei). Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal em sessão 

plenária (26.09.2013), por unanimidade, deu provimento parcial ao 

Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral reconhecida, 

que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do 

Executivo, de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com 

base na Lei Federal nº 8.880/1994, decidindo que o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração da 

carreira dos servidores eventualmente prejudicados. Nesta linha de 

raciocínio, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que há um direito 

referente à diferença na conversão da URV, em 1994, e também define 

que estas diferenças têm um período limitado no tempo, sendo devidas até 

a primeira lei reestruturadora das carreiras. Logo, não há como antecipar 

os efeitos da tutela sem antes ouvir a parte contrária. Evidente, portanto, a 

impossibilidade de antecipação de tutela, acrescentando-se às razões já 

expostas, a ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

porquanto não se vislumbra o perigo na demora da prestação jurisdicional 

uma vez que há significativo lapso de tempo entre as datas em que houve 

a conversão e a data da propositura da ação. Diante do exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada nos autos. 

Defiro a Justiça Gratuita. Cite-se a parte requerida, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335 do mesmo diploma legal. 

Consigne-se no mandado que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

requerente (CPC, artigo 344), sendo a parte requerida considerada revel. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de outubro de 2017. - Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004790-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN ELTON ELIAS VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004790-23.2017.8.11.0037 AUTOR: JOHN ELTON ELIAS VIEIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JOHN 

ELTON ELIAS VIEIRA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. 

Alega a parte autora que o Governo Federal, na data de 27 de Fevereiro 

de 1994, editou a Medida Provisória n.º 434, instituindo o programa de 

estabilização econômica estabelecendo a unidade real de valor (URV), 

que, juntamente com o Cruzeiro Real, passaram a integrar o sistema 

monetário nacional. Assevera que com a referida medida passou-se a 

existir em nosso país uma nova moeda, que durante o período de 

transição foi o instrumento que permitiu a passagem da antiga moeda, 

Cruzeiro Real, para a nova e atual, qual seja, o Real, bem como que foram 

estabelecidas, desta forma, tabelas, que em forma de anexo, apresentam 
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o comportamento da Unidade Real do valor em Cruzeiros Reais no período 

de 1º de Janeiro de 1993 à 1 de Março de 1994. Aduz, ainda que, em 

razão da inflação, exigiu-se o estabelecimento de valores em base diário 

para assegurar o não rompimento da cumulatividade das obrigações 

constituídas” e que “o exemplo das demais relações jurídicas pendentes à 

época do lançamento do programa de estabilização econômica, o vínculo 

remuneratório reclama o mesmo tratamento, com vista a resguardar o 

equilíbrio da equação econômica financeira, que mês a mês, se 

materializava na data do pagamento. Assim, requer a concessão da tutela 

antecipada para que seja determinado ao MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT que proceda a incorporação de 11,98% na folha de pagamento 

da autora, até ulterior decisão. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Com a devida vênia ao ilustre causídico, tenho que impraticável o 

deferimento do pedido de antecipação de tutela. Isto porque comungo do 

entendimento já pacificado no sentido de não ser possível a tutela 

antecipada em desfavor da Fazenda Pública que esgote no todo ou em 

parte o objeto da ação. Segundo precedentes do Superior Tribunal, "é 

vedada, nas causas que versam sobre reclassificação, equiparação, 

concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos, 

a antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, 

consoante dispõe o art. 2º-B da Lei 9.494/97."(c.f.: REsp 809.742/RN, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 19/06/2006). No 

caso em tela, a parte requerente visa à antecipação de tutela para a 

incorporação imediata de 11,98% na folha de pagamento da Fazenda 

Pública Municipal, sendo que, referida medida, esgota, em parte, o objeto 

da ação. Consigne-se que o artigo 1º da Lei nº 9.494/1997 que disciplina a 

tutela antecipada contra a Fazenda Pública dispunha que se aplica à tutela 

antecipada prevista nos artigos 300 e 497 do Código de Processo Civil o 

disposto nos artigos 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348/1964, 

no artigo 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021/1966, e nos artigos 1º, 3º e 4º da 

Lei nº 8.437/1992. Registre-se não serem mais aplicáveis as Leis nº 

4.348/64 e 5.021/66, revogadas expressamente pela Lei nº 12.016/2009, 

que veda a concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública que 

esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Ademais, o artigo 2-B da 

Lei nº 9.494/1997, incluído pela MP nº 2.180-35/2001, veda a imediata 

inclusão em folha de pagamento de qualquer vantagem devida a 

servidores públicos, o que somente pode ser feito após o trânsito em 

julgado da sentença que confere o direito. Insta ressalvar que o art. 1º da 

Lei nº 9.494/1997 foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11/02/1998, 

gozando esta compreensão, desde então, de eficácia erga omnes e efeito 

vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme artigo 102, 

§2º, da Constituição Federal. Veja-se: “Art. 2o-B. A sentença que tenha 

por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, 

reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser 

executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória 

nº 2.180-35, de 2001).” Ainda que em tese não se descarte a 

possibilidade de acolhida do pedido ao final, tal não significa autorização 

para a concessão de tutela antecipada, eis que somente após a eventual 

procedência da ação seria procedida à execução do julgado e realizada a 

incorporação pretendida. Neste sentido: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS. CRUZEIROS REAIS. CONVERSÃO EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI N. 8.880/94 AOS SERVIDORES DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL. DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS. APURAÇÃO 

DO EFETIVO PREJUÍZO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. O STJ firmou 

entendimento de que a Lei n. 8.880/1994 é instrumento de ordem pública 

de aplicação geral e eficácia imediata. Destarte, as regras de conversão 

de vencimentos em URV nela insertas aplicam-se a todos os servidores 

públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. 2. (...). 3. Somente 

"em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR 

ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe 13/6/2012). Agravo regimental 

improvido”. (AgRg no AREsp 381.528/SP, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013). 

(Destaquei). Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal em sessão 

plenária (26.09.2013), por unanimidade, deu provimento parcial ao 

Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral reconhecida, 

que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do 

Executivo, de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com 

base na Lei Federal nº 8.880/1994, decidindo que o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração da 

carreira dos servidores eventualmente prejudicados. Nesta linha de 

raciocínio, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que há um direito 

referente à diferença na conversão da URV, em 1994, e também define 

que estas diferenças têm um período limitado no tempo, sendo devidas até 

a primeira lei reestruturadora das carreiras. Logo, não há como antecipar 

os efeitos da tutela sem antes ouvir a parte contrária. Evidente, portanto, a 

impossibilidade de antecipação de tutela, acrescentando-se às razões já 

expostas, a ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

porquanto não se vislumbra o perigo na demora da prestação jurisdicional 

uma vez que há significativo lapso de tempo entre as datas em que houve 

a conversão e a data da propositura da ação. Diante do exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada nos autos. 

Defiro a Justiça Gratuita. Cite-se a parte requerida, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335 do mesmo diploma legal. 

Consigne-se no mandado que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

requerente (CPC, artigo 344), sendo a parte requerida considerada revel. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de outubro de 2017. - Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004819-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOICE PERES BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004819-73.2017.8.11.0037 AUTOR: MARIA JOICE PERES BATISTA RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARIA 

JOICE PERES BATISTA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT. Alega a parte autora que o Governo Federal, na data de 27 de 

Fevereiro de 1994, editou a Medida Provisória n.º 434, instituindo o 

programa de estabilização econômica estabelecendo a unidade real de 

valor (URV), que, juntamente com o Cruzeiro Real, passaram a integrar o 

sistema monetário nacional. Assevera que com a referida medida 

passou-se a existir em nosso país uma nova moeda, que durante o 

período de transição foi o instrumento que permitiu a passagem da antiga 

moeda, Cruzeiro Real, para a nova e atual, qual seja, o Real, bem como 

que foram estabelecidas, desta forma, tabelas, que em forma de anexo, 

apresentam o comportamento da Unidade Real do valor em Cruzeiros 

Reais no período de 1º de Janeiro de 1993 à 1 de Março de 1994. Aduz, 

ainda que, em razão da inflação, exigiu-se o estabelecimento de valores 

em base diário para assegurar o não rompimento da cumulatividade das 

obrigações constituídas” e que “o exemplo das demais relações jurídicas 

pendentes à época do lançamento do programa de estabilização 

econômica, o vínculo remuneratório reclama o mesmo tratamento, com 

vista a resguardar o equilíbrio da equação econômica financeira, que mês 

a mês, se materializava na data do pagamento. Assim, requer a 

concessão da tutela antecipada para que seja determinado ao MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE/MT que proceda a incorporação de 11,98% na 

folha de pagamento da autora, até ulterior decisão. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Com a devida vênia ao ilustre causídico, tenho que 

impraticável o deferimento do pedido de antecipação de tutela. Isto porque 

comungo do entendimento já pacificado no sentido de não ser possível a 

tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública que esgote no todo ou 

em parte o objeto da ação. Segundo precedentes do Superior Tribunal, "é 

vedada, nas causas que versam sobre reclassificação, equiparação, 

concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos, 

a antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, 

consoante dispõe o art. 2º-B da Lei 9.494/97."(c.f.: REsp 809.742/RN, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 19/06/2006). No 
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caso em tela, a parte requerente visa à antecipação de tutela para a 

incorporação imediata de 11,98% na folha de pagamento da Fazenda 

Pública Municipal, sendo que, referida medida, esgota, em parte, o objeto 

da ação. Consigne-se que o artigo 1º da Lei nº 9.494/1997 que disciplina a 

tutela antecipada contra a Fazenda Pública dispunha que se aplica à tutela 

antecipada prevista nos artigos 300 e 497 do Código de Processo Civil o 

disposto nos artigos 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348/1964, 

no artigo 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021/1966, e nos artigos 1º, 3º e 4º da 

Lei nº 8.437/1992. Registre-se não serem mais aplicáveis as Leis nº 

4.348/64 e 5.021/66, revogadas expressamente pela Lei nº 12.016/2009, 

que veda a concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública que 

esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Ademais, o artigo 2-B da 

Lei nº 9.494/1997, incluído pela MP nº 2.180-35/2001, veda a imediata 

inclusão em folha de pagamento de qualquer vantagem devida a 

servidores públicos, o que somente pode ser feito após o trânsito em 

julgado da sentença que confere o direito. Insta ressalvar que o art. 1º da 

Lei nº 9.494/1997 foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11/02/1998, 

gozando esta compreensão, desde então, de eficácia erga omnes e efeito 

vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme artigo 102, 

§2º, da Constituição Federal. Veja-se: “Art. 2o-B. A sentença que tenha 

por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, 

reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser 

executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória 

nº 2.180-35, de 2001).” Ainda que em tese não se descarte a 

possibilidade de acolhida do pedido ao final, tal não significa autorização 

para a concessão de tutela antecipada, eis que somente após a eventual 

procedência da ação seria procedida à execução do julgado e realizada a 

incorporação pretendida. Neste sentido: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS. CRUZEIROS REAIS. CONVERSÃO EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI N. 8.880/94 AOS SERVIDORES DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL. DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS. APURAÇÃO 

DO EFETIVO PREJUÍZO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. O STJ firmou 

entendimento de que a Lei n. 8.880/1994 é instrumento de ordem pública 

de aplicação geral e eficácia imediata. Destarte, as regras de conversão 

de vencimentos em URV nela insertas aplicam-se a todos os servidores 

públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. 2. (...). 3. Somente 

"em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR 

ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe 13/6/2012). Agravo regimental 

improvido”. (AgRg no AREsp 381.528/SP, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013). 

(Destaquei). Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal em sessão 

plenária (26.09.2013), por unanimidade, deu provimento parcial ao 

Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral reconhecida, 

que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do 

Executivo, de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com 

base na Lei Federal nº 8.880/1994, decidindo que o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração da 

carreira dos servidores eventualmente prejudicados. Nesta linha de 

raciocínio, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que há um direito 

referente à diferença na conversão da URV, em 1994, e também define 

que estas diferenças têm um período limitado no tempo, sendo devidas até 

a primeira lei reestruturadora das carreiras. Logo, não há como antecipar 

os efeitos da tutela sem antes ouvir a parte contrária. Evidente, portanto, a 

impossibilidade de antecipação de tutela, acrescentando-se às razões já 

expostas, a ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

porquanto não se vislumbra o perigo na demora da prestação jurisdicional 

uma vez que há significativo lapso de tempo entre as datas em que houve 

a conversão e a data da propositura da ação. Diante do exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada nos autos. 

Defiro a Justiça Gratuita. Cite-se a parte requerida, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335 do mesmo diploma legal. 

Consigne-se no mandado que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

requerente (CPC, artigo 344), sendo a parte requerida considerada revel. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de outubro de 2017. - Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004899-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE OLIVEIRA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004899-37.2017.8.11.0037 AUTOR: MARCELO DE OLIVEIRA NEVES RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

MARCELO DE OLIVEIRA NEVES em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT. Alega a parte autora que o Governo Federal, na data de 27 de 

Fevereiro de 1994, editou a Medida Provisória n.º 434, instituindo o 

programa de estabilização econômica estabelecendo a unidade real de 

valor (URV), que, juntamente com o Cruzeiro Real, passaram a integrar o 

sistema monetário nacional. Assevera que com a referida medida 

passou-se a existir em nosso país uma nova moeda, que durante o 

período de transição foi o instrumento que permitiu a passagem da antiga 

moeda, Cruzeiro Real, para a nova e atual, qual seja, o Real, bem como 

que foram estabelecidas, desta forma, tabelas, que em forma de anexo, 

apresentam o comportamento da Unidade Real do valor em Cruzeiros 

Reais no período de 1º de Janeiro de 1993 à 1 de Março de 1994. Aduz, 

ainda que, em razão da inflação, exigiu-se o estabelecimento de valores 

em base diário para assegurar o não rompimento da cumulatividade das 

obrigações constituídas” e que “o exemplo das demais relações jurídicas 

pendentes à época do lançamento do programa de estabilização 

econômica, o vínculo remuneratório reclama o mesmo tratamento, com 

vista a resguardar o equilíbrio da equação econômica financeira, que mês 

a mês, se materializava na data do pagamento. Assim, requer a 

concessão da tutela antecipada para que seja determinado ao MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE/MT que proceda a incorporação de 11,98% na 

folha de pagamento da autora, até ulterior decisão. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Com a devida vênia ao ilustre causídico, tenho que 

impraticável o deferimento do pedido de antecipação de tutela. Isto porque 

comungo do entendimento já pacificado no sentido de não ser possível a 

tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública que esgote no todo ou 

em parte o objeto da ação. Segundo precedentes do Superior Tribunal, "é 

vedada, nas causas que versam sobre reclassificação, equiparação, 

concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos, 

a antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, 

consoante dispõe o art. 2º-B da Lei 9.494/97."(c.f.: REsp 809.742/RN, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 19/06/2006). No 

caso em tela, a parte requerente visa à antecipação de tutela para a 

incorporação imediata de 11,98% na folha de pagamento da Fazenda 

Pública Municipal, sendo que, referida medida, esgota, em parte, o objeto 

da ação. Consigne-se que o artigo 1º da Lei nº 9.494/1997 que disciplina a 

tutela antecipada contra a Fazenda Pública dispunha que se aplica à tutela 

antecipada prevista nos artigos 300 e 497 do Código de Processo Civil o 

disposto nos artigos 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348/1964, 

no artigo 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021/1966, e nos artigos 1º, 3º e 4º da 

Lei nº 8.437/1992. Registre-se não serem mais aplicáveis as Leis nº 

4.348/64 e 5.021/66, revogadas expressamente pela Lei nº 12.016/2009, 

que veda a concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública que 

esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Ademais, o artigo 2-B da 

Lei nº 9.494/1997, incluído pela MP nº 2.180-35/2001, veda a imediata 

inclusão em folha de pagamento de qualquer vantagem devida a 

servidores públicos, o que somente pode ser feito após o trânsito em 

julgado da sentença que confere o direito. Insta ressalvar que o art. 1º da 

Lei nº 9.494/1997 foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11/02/1998, 

gozando esta compreensão, desde então, de eficácia erga omnes e efeito 

vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme artigo 102, 

§2º, da Constituição Federal. Veja-se: “Art. 2o-B. A sentença que tenha 

por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, 
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reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser 

executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória 

nº 2.180-35, de 2001).” Ainda que em tese não se descarte a 

possibilidade de acolhida do pedido ao final, tal não significa autorização 

para a concessão de tutela antecipada, eis que somente após a eventual 

procedência da ação seria procedida à execução do julgado e realizada a 

incorporação pretendida. Neste sentido: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS. CRUZEIROS REAIS. CONVERSÃO EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI N. 8.880/94 AOS SERVIDORES DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL. DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS. APURAÇÃO 

DO EFETIVO PREJUÍZO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. O STJ firmou 

entendimento de que a Lei n. 8.880/1994 é instrumento de ordem pública 

de aplicação geral e eficácia imediata. Destarte, as regras de conversão 

de vencimentos em URV nela insertas aplicam-se a todos os servidores 

públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. 2. (...). 3. Somente 

"em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR 

ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe 13/6/2012). Agravo regimental 

improvido”. (AgRg no AREsp 381.528/SP, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013). 

(Destaquei). Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal em sessão 

plenária (26.09.2013), por unanimidade, deu provimento parcial ao 

Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral reconhecida, 

que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do 

Executivo, de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com 

base na Lei Federal nº 8.880/1994, decidindo que o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração da 

carreira dos servidores eventualmente prejudicados. Nesta linha de 

raciocínio, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que há um direito 

referente à diferença na conversão da URV, em 1994, e também define 

que estas diferenças têm um período limitado no tempo, sendo devidas até 

a primeira lei reestruturadora das carreiras. Logo, não há como antecipar 

os efeitos da tutela sem antes ouvir a parte contrária. Evidente, portanto, a 

impossibilidade de antecipação de tutela, acrescentando-se às razões já 

expostas, a ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

porquanto não se vislumbra o perigo na demora da prestação jurisdicional 

uma vez que há significativo lapso de tempo entre as datas em que houve 

a conversão e a data da propositura da ação. Diante do exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada nos autos. 

Defiro a Justiça Gratuita. Cite-se a parte requerida, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335 do mesmo diploma legal. 

Consigne-se no mandado que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

requerente (CPC, artigo 344), sendo a parte requerida considerada revel. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de outubro de 2017. - Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004910-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTIMARIA VIEIRA REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004910-66.2017.8.11.0037 AUTOR: ANTIMARIA VIEIRA REZENDE RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

ANTIMARIA VIEIRA REZENDE em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, ambos qualificados nos autos. Alega a parte autora que o 

Governo Federal, na data de 27 de Fevereiro de 1994, editou a Medida 

Provisória n.º 434, instituindo o programa de estabilização econômica 

estabelecendo a unidade real de valor (URV), que, juntamente com o 

Cruzeiro Real, passaram a integrar o sistema monetário nacional. 

Assevera que com a referida medida passou-se a existir em nosso país 

uma nova moeda, que durante o período de transição foi o instrumento que 

permitiu a passagem da antiga moeda, Cruzeiro Real, para a nova e atual, 

qual seja, o Real, bem como que foram estabelecidas, desta forma, 

tabelas, que em forma de anexo, apresentam o comportamento da Unidade 

Real do valor em Cruzeiros Reais no período de 1º de Janeiro de 1993 à 1 

de Março de 1994. Aduz, ainda que, em razão da inflação, exigiu-se o 

estabelecimento de valores em base diário para assegurar o não 

rompimento da cumulatividade das obrigações constituídas” e que “o 

exemplo das demais relações jurídicas pendentes à época do lançamento 

do programa de estabilização econômica, o vínculo remuneratório reclama 

o mesmo tratamento, com vista a resguardar o equilíbrio da equação 

econômica financeira, que mês a mês, se materializava na data do 

pagamento. Assim, requer a concessão da tutela antecipada para que 

seja determinado ao MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT que proceda 

a incorporação de 11,98% na folha de pagamento da autora, até ulterior 

decisão. É o breve relato. Fundamento e decido. Com a devida vênia ao 

ilustre causídico, tenho que impraticável o deferimento do pedido de 

antecipação de tutela. Isto porque comungo do entendimento já pacificado 

no sentido de não ser possível a tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. 

Segundo precedentes do Superior Tribunal, "é vedada, nas causas que 

versam sobre reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou 

extensão de vantagens a servidores públicos, a antecipação dos efeitos 

da tutela em desfavor da Fazenda Pública, consoante dispõe o art. 2º-B 

da Lei 9.494/97."(c.f.: REsp 809.742/RN, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, DJ 19/06/2006). No caso em tela, a parte 

requerente visa à antecipação de tutela para a incorporação imediata de 

11,98% na folha de pagamento da Fazenda Pública Municipal, sendo que, 

referida medida, esgota, em parte, o objeto da ação. Consigne-se que o 

artigo 1º da Lei nº 9.494/1997 que disciplina a tutela antecipada contra a 

Fazenda Pública dispunha que se aplica à tutela antecipada prevista nos 

artigos 300 e 497 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5º e 

seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348/1964, no artigo 1º e seu § 4º da 

Lei nº 5.021/1966, e nos artigos 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437/1992. 

Registre-se não serem mais aplicáveis as Leis nº 4.348/64 e 5.021/66, 

revogadas expressamente pela Lei nº 12.016/2009, que veda a 

concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública que esgotem, 

no todo ou em parte, o objeto da ação. Ademais, o artigo 2-B da Lei nº 

9.494/1997, incluído pela MP nº 2.180-35/2001, veda a imediata inclusão 

em folha de pagamento de qualquer vantagem devida a servidores 

públicos, o que somente pode ser feito após o trânsito em julgado da 

sentença que confere o direito. Insta ressalvar que o art. 1º da Lei nº 

9.494/1997 foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal por 

ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11/02/1998, gozando esta 

compreensão, desde então, de eficácia erga omnes e efeito vinculante 

aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme artigo 102, §2º, da 

Constituição Federal. Veja-se: “Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto 

a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada 

após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, 

de 2001).” Ainda que em tese não se descarte a possibilidade de acolhida 

do pedido ao final, tal não significa autorização para a concessão de tutela 

antecipada, eis que somente após a eventual procedência da ação seria 

procedida à execução do julgado e realizada a incorporação pretendida. 

Neste sentido: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 

CRUZEIROS REAIS. CONVERSÃO EM URV. APLICAÇÃO DA LEI N. 

8.880/94 AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 

DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS. APURAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. O STJ firmou entendimento de que a Lei n. 

8.880/1994 é instrumento de ordem pública de aplicação geral e eficácia 

imediata. Destarte, as regras de conversão de vencimentos em URV nela 

insertas aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles federais, 

estaduais ou municipais. 2. (...). 3. Somente "em liquidação de sentença há 

de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 
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1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe 

13/6/2012). Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 381.528/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/10/2013, DJe 25/10/2013). (Destaquei). Não bastasse, o Supremo 

Tribunal Federal em sessão plenária (26.09.2013), por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, que determinou a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei Federal nº 8.880/1994, 

decidindo que o percentual de correção apurado nos casos de erro de 

conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver 

reestruturação da remuneração da carreira dos servidores eventualmente 

prejudicados. Nesta linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu que há um direito referente à diferença na conversão da 

URV, em 1994, e também define que estas diferenças têm um período 

limitado no tempo, sendo devidas até a primeira lei reestruturadora das 

carreiras. Logo, não há como antecipar os efeitos da tutela sem antes 

ouvir a parte contrária. Evidente, portanto, a impossibilidade de 

antecipação de tutela, acrescentando-se às razões já expostas, a 

ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação porquanto 

não se vislumbra o perigo na demora da prestação jurisdicional uma vez 

que há significativo lapso de tempo entre as datas em que houve a 

conversão e a data da propositura da ação. Diante do exposto, INDEFIRO 

O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada nos autos. Defiro a 

Justiça Gratuita. Cite-se a parte requerida, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para apresentar contestação, no prazo 

previsto no artigo 335 do mesmo diploma legal. Consigne-se no mandado 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente (CPC, artigo 344), 

sendo a parte requerida considerada revel. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de outubro de 2017. - Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004563-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARTINS MARCHETI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004563-33.2017.8.11.0037 AUTOR: LUCIENE MARTINS MARCHETI RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

LUCIENE MARTINS MARCHETI E OUTROS em face do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE /MT. Alegam, em síntese, que são servidores 

públicos, efetivos, nível superior, na função de professor, cujos salários 

sofrem descontos pelo IMPREV (Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais), vinculados ao Município de Primavera do 

Leste/MT. Sustentam que, no ano de 1999, foram aprovados no concurso 

público na função auxiliar educacional de nível ensino médio, para cuidar e 

ministrar conteúdos didáticos - ensino/aprendizagem de 0 a 5 anos nas 

creches municipais, sendo que, desde o primeiro dia de trabalho todas 

desempenharam função de professor. Assim, argumentam que são 

profissionais da educação, nos termos da Lei nº 681/01 - Estatuto dos 

Profissionais da Educação deste município e Lei nº 704/01 - plano de 

salário. Todavia, o Governo Federal, o Fundo de Desenvolvimento de 

Educação Básica e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação passaram a 

orientar todas as ações da educação infantil, sendo imposto que, todos 

profissionais de Classe A – habilitação nível de magistério deveriam 

graduar-se em nível superior até 2006 para trabalhar em creche e 

pré-escola. Relatam que no ano de 2007, a Lei nº 1.031/07 extinguiu o 

cargo de professor infantil e foi promovida a migração dos efetivos do 

cargo extinto para o cargo de Professor e deslocados da Secretaria de 

Promoção Social para a Secretaria de Educação. Todavia, em 21/12/2016 

foi promovida sindicância administrativa nº 014/216, cujo assunto foi a 

progressão de professores, a qual dispôs sobre a criação do cargo de 

auxiliar educacional que prevê a escolaridade mínima exigida de Nível 

Médio para ingresso no cargo por meio de Concurso Público, o que 

causou grande temor de que tenha que realizar novo concurso público. 

Assim, requereram a concessão da tutela antecipada para que seja 

determinado ao MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT que entregue os 

termos de posse dos requerentes, conforme sob pena de multa diária. No 

mérito, pugnaram pela procedência dos pedidos para declarar a qualidade 

de servidores públicos estatutários e o direito de não necessitarem fazer 

novo concurso para assegurar os vencimentos e assim, confirmar a 

determinação da entrega do termo de posse aos autores, sob pena de 

multa diária a ser fixada por Vossa Excelência. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê: "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". Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 

do pedido de tutela antecipada: "Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo". Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato - presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, 

NÃO vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da 

concessão da tutela de urgência, eis que o direito invocado nos autos 

encontra não respaldo jurídico. No caso sub judice, afirmam os 

requerentes que não podem ser exonerados e obrigados a realizarem 

novo concurso público, tendo em vista que foi a própria Administração 

Pública que extinguiu seus cargos anteriores e os deslocou para o cargo 

de Professor. Todavia, não cabe transferir ao Poder Judiciário a 

regularização de seus cargos, pois, de acordo com o Princípio da 

Autotutela, a Administração Pública exerce controle sobre seus próprios 

atos, tendo a possibilidade de anular os ilegais e de revogar os 

inoportunos. Isso ocorre tendo em vista que a Administração está 

vinculada à lei, podendo exercer o controle da legalidade de seus atos. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Cite-se a parte 

requerida, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 do 

mesmo diploma legal. 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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 31 de 

outubro de 2017. - Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005793-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SILVA PARREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

GETULIO GONCALVES VIANA (AUTORIDADE COATORA)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO GONCALVES VIANA (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005793-13.2017.8.11.0037 IMPETRANTE: RENATO SILVA PARREIRA 

IMPETRADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE PROCURADOR: 

GETULIO GONCALVES VIANA AUTORIDADE COATORA: GETULIO 

GONCALVES VIANA Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por RENATO SILVA 

PARREIRA contra ato do Prefeito Municipal de Primavera do Leste/MT, 
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devidamente qualificados nos autos. Aduz, em síntese, que é integrante 

do cadastro de reserva do Concurso Público nº 01/2015, tendo sido 

aprovado em terceira colocação para o cargo de Operador de Máquina 

Patrol, para o qual estava prevista apenas uma vaga. Alega que o primeiro 

colocado no concurso foi nomeado em fevereiro de 2016, o qual foi 

afastado temporariamente para exercer o mandato de vereador. Relata 

que, consequentemente, foi contratado servidor público temporário para a 

função de Operador de Máquina Patrol, ocorrendo preterição em sua 

convocação. Assim, requer, em sede de tutela antecipada, que seja 

determinado ao impetrado que proceda à sua nomeação e entrada em 

exercício no cargo supramencionado. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, registro, que o mandado de segurança é remédio 

constitucional destinado a proteger direito líquido 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 (artigo 5º, LXIX, da Constituição 

Federal). Ainda, destaca-se que o artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09 prevê a 

viabilidade de o magistrado conceder liminar em favor do impetrante, ante 

a existência de fundamentos relevantes, bem como que a medida se torne 

ineficaz caso seja, ao final, deferida a segurança. Como é cediço, para a 

concessão de liminar é imprescindível a demonstração da probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Contudo, no mandado de segurança faz-se necessário para obtenção da 

liminar a comprovação de plano, através de prova pré-constituída, do 

direito líquido e certo, e não apenas aparência do direito, como nas 

cautelares. Outrossim, sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do Código 

de Processo Civil prevê: “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”. Complementando o 

preceptivo temos o artigo 303 do mesmo códex: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso sub judice, afirma a parte impetrante que o ato praticado pela 

Autoridade Coatora é arbitrário e ilegal, pois não está de acordo com a 

legislação vigente, já que existe vaga a ser preenchida por servidor 

aprovado em concurso público, que o impetrado preencheu com servidor 

contratado temporário. Contudo, o entendimento de que a aprovação em 

concurso público em posição classificatória, além do número de vagas 

ofertadas no edital não atribui ao referido candidato o direito subjetivo à 

nomeação, mas, tão somente, a mera expectativa de direito, que se sujeita 

ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Dessa 

forma, não restou demonstrada a prova inequívoca a convencer da 

verossimilhança das alegações de que o impetrante foi preterido na ordem 

classificatória para a nomeação, porquanto, não resta comprovada a 

existência de cargo vago. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CERTAME EM VIGÊNCIA – 

VACÂNCIAS E CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS COMPROVADAS – 

EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À 

NOMEAÇÃO – EFEITOS FINANCEIROS LIMITADOS À DATA DO EFETIVO 

EXERCÍCIO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – PRECEDENTE DO 

STJ. 1. Segundo entendimento do STJ “(...) a mera expectativa de 

nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do 

número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do 

prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma 

precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição 

daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou 

função. 4. Tal direito também se manifesta quando, durante o prazo de 

validade do concurso, demonstrado o interesse da Administração Pública, 

surgirem novas vagas, seja em razão da criação de novos cargos 

mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, 

demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou 

falecimento, seja pela realização de novo concurso público dentro do 

prazo de vigência do certame anterior. (...)” (AgRg no AREsp 557.048/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

28/04/2015, DJe 01/07/2015) Ainda consoante esse entendimento, o 

direito oponível do candidato aprovado em cadastro reserva é o de não 

ser preterido na ordem de classificação, durante o prazo de validade do 

concurso, em casos de publicação de novo edital com abertura de vagas 

ou de surgimento de novas vagas no setor. Nessa toada: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO. PSICÓLOGO. CADASTRO DE RESERVA. 

EDITAL Nº 001/2009. EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. I - A 

CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO EM PROCESSO SELETIVO PARA A 

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA LHE CONFERE MERA 

EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS. II - INEXISTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO 

DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA, EM RAZÃO 

DA ABERTURA DE NOVA VAGA, POR LEI MUNICIPAL, QUANDO AUSENTE 

PROVA DA PRORROGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, BEM COMO DA 

PUBLICAÇÃO DO DIPLOMA LEGAL, NO PRAZO DE VALIDADE DO 

CERTAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 70059960781, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: EDUARDO DELGADO, JULGADO EM 25/09/ 

2014). Ademais, o impetrante ficou classificado na terceira colocação, 

sendo que até o momento apenas o primeiro foi convocado. Assim, não 

está configurado nos autos o requisito de perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Notifique-se a autoridade coatora 

do conteúdo desta ação, enviando-lhe uma cópia da petição inicial, a fim 

de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações que entender 

necessárias. Após o decurso do prazo para informações, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público e venham conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 14 de dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006024-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006024-40.2017.8.11.0037 REQUERENTE: PATRICIA GUIMARAES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada 

por PATRICIA GUIMARÃES em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Narra a parte requerente, 

em síntese, que é servidora pública neste município, na função de 

professora infantil e foi surpreendida no final do ano de 2016 com o 

comunicado de que os professores infantis deveriam voltar a cumprir 

jornada de trabalho de 40 horas semanais, bem como que as férias seriam 

de tão somente 30 dias. Assim, requer, liminarmente, que o requerido 

reduza a jornada de trabalho da requerente para 30 horas semanais. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Com a devida vênia ao ilustre 

causídico, tenho que impraticável o deferimento do pedido de antecipação 

de tutela. Isto porque comungo do entendimento já pacificado no sentido 

de não ser possível a tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública 

que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. Segundo precedentes 

do Superior Tribunal, "é vedada, nas causas que versam sobre 

reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidores públicos, a antecipação dos efeitos da tutela em 

desfavor da Fazenda Pública, consoante dispõe o art. 2º-B da Lei 

9.494/97."(c.f.: REsp 809.742/RN, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, DJ 19/06/2006). No caso em tela, a parte requerente visa 

à antecipação de tutela para diminuir sua jornada de trabalho para 30 

horas semanais, sendo que referida medida, esgota, em parte, o objeto da 

ação. Consigne-se que o artigo 1º da Lei nº 9.494/1997 que disciplina a 

tutela antecipada contra a Fazenda Pública dispunha que se aplica à tutela 

antecipada prevista nos artigos 300 e 497 do Código de Processo Civil o 

disposto nos artigos 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348/1964, 

no artigo 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021/1966, e nos artigos 1º, 3º e 4º da 

Lei nº 8.437/1992. Registre-se não serem mais aplicáveis as Leis nº 

4.348/64 e 5.021/66, revogadas expressamente pela Lei nº 12.016/2009, 

que veda a concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública que 
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esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Insta ressalvar que o art. 

1º da Lei nº 9.494/1997 foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11/02/1998, 

gozando esta compreensão, desde então, de eficácia erga omnes e efeito 

vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme artigo 102, 

§2º, da Constituição Federal. Veja-se: “Art. 2º-B. A sentença que tenha 

por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, 

reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser 

executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória 

nº 2.180-35, de 2001).” Ainda que em tese não se descarte a 

possibilidade de acolhida do pedido ao final, tal não significa autorização 

para a concessão de tutela antecipada, eis que somente após a eventual 

procedência da ação seria procedida à execução do julgado. Logo, não há 

como antecipar os efeitos da tutela sem antes ouvir a parte contrária. 

Evidente, portanto, a impossibilidade de antecipação de tutela, 

acrescentando-se às razões já expostas, a ausência de perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação porquanto não se vislumbra o perigo na 

demora da prestação jurisdicional uma vez que há significativo lapso de 

tempo entre a data em que houve o comunicado e a data da propositura da 

ação. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA pleiteada nos autos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Cite-se a parte requerida, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do mesmo diploma legal. Intimem-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: 1005994-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005994-05.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada 

por ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Narra a parte 

requerente, em síntese, que é servidora pública deste município, na 

função de professora infantil, e foi surpreendida no final do ano de 2016 

com o comunicado de que os professores infantis deveriam voltar a 

cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais, bem como que as 

férias seriam de tão somente 30 dias. Assim, requer, liminarmente, que o 

requerido reduza a jornada de trabalho da requerente para 30 horas 

semanais. É o breve relato. Fundamento e decido. Com a devida vênia ao 

ilustre causídico, tenho que impraticável o deferimento do pedido de 

antecipação de tutela. Isto porque comungo do entendimento já pacificado 

no sentido de não ser possível a tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. 

Segundo precedentes do Superior Tribunal, "é vedada, nas causas que 

versam sobre reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou 

extensão de vantagens a servidores públicos, a antecipação dos efeitos 

da tutela em desfavor da Fazenda Pública, consoante dispõe o art. 2º-B 

da Lei 9.494/97."(c.f.: REsp 809.742/RN, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, DJ 19/06/2006). No caso em tela, a parte 

requerente visa à antecipação de tutela para diminuir sua jornada de 

trabalho para 30 horas semanais, sendo que, referida medida, esgota, em 

parte, o objeto da ação. Consigne-se que o artigo 1º da Lei nº 9.494/1997 

que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública dispunha que 

se aplica à tutela antecipada prevista nos artigos 300 e 497 do Código de 

Processo Civil o disposto nos artigos 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei 

nº 4.348/1964, no artigo 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021/1966, e nos artigos 

1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437/1992. Registre-se não serem mais aplicáveis as 

Leis nº 4.348/64 e 5.021/66, revogadas expressamente pela Lei nº 

12.016/2009, que veda a concessão de medidas liminares contra a 

Fazenda Pública que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Insta 

ressalvar que o art. 1º da Lei nº 9.494/1997 foi declarado constitucional 

pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADC nº 

04/97, em 11/02/1998, gozando esta compreensão, desde então, de 

eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder 

Judiciário, conforme artigo 102, §2º, da Constituição Federal. Veja-se: 

“Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, 

inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão 

de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias 

e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em 

julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001).” Ainda que 

em tese não se descarte a possibilidade de acolhida do pedido ao final, tal 

não significa autorização para a concessão de tutela antecipada, eis que 

somente após a eventual procedência da ação seria procedida à 

execução do julgado. Logo, não há como antecipar os efeitos da tutela 

sem antes ouvir a parte contrária. Evidente, portanto, a impossibilidade de 

antecipação de tutela, acrescentando-se às razões já expostas, a 

ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação porquanto 

não se vislumbra o perigo na demora da prestação jurisdicional uma vez 

que há significativo lapso de tempo entre a data em que houve o 

comunicado e a data da propositura da ação. Diante do exposto, INDEFIRO 

O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada nos autos. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se a parte requerida, com a faculdade 

do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335 do mesmo diploma legal. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2017. - Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006164-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006164-74.2017.8.11.0037 AUTOR: MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO - DOENÇA ou APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA 

LUCIA DA SILVA E SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ser portadora de dores e perda de mobilidade do ombro esquerdo, 

impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a Tutela Provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: “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”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo NÃO 

restam demonstrados. Oportuno salientar que, para almejar o benefício, há 

necessidade de comprovar mediante laudo pericial atualizado, atestando a 

incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividades 
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habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA 

JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. 

VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio doença é devido 

em razão da incapacidade temporária, enquanto permanecer a inabilidade 

do segurado para o exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 

8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência 

exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial 

- a incapacidade temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ.6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante das alegações, embora haja nos 

autos atestado médico, não resta demonstrado de forma patente a 

incapacidade temporária da parte requerente para o labor, bem como a 

inexistência de recursos próprios e da sua família para prover a sua 

subsistência, razão pela qual INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as 

advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Em razão da suposta 

patologia que está acometida a parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima 

Bezerra, médico, que atende nesta comarca, para realização da 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 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, 

solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão respaldada 

com informações sobre os motivos do indeferimento administrativo do 

benefício pleiteado. Intimem-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: 1000780-67.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO HILDEBURG BEZERRA (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: 

1000780-67.2016.8.11.0037 REQUERENTE: RAIMUNDO HILDEBURG 

BEZERRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL ajuizada por RAIMUNDO HILDEBURG BEZERRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que é segurada obrigatória 

da Previdência, como trabalhadora rural, que laborou como rurícola 

durante praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo à que tem direito. 

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 breve relato. 

Fundamento e decido. Trata-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. Ausentes eventuais questões 

preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deva comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito 

daqueles que já vinham exercendo a atividade rural sem verter 

contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente 

preenche o requisito da idade, já que conta na data da propositura da 

ação com 61 (sessenta e um) anos de idade (Id 4500030 - Pág. 1). Além 

do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade de 

segurado especial em regime de economia familiar. De acordo com o 

disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. Não obstante, para a concessão do pedido também é 

necessário comprovar o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. É 

cediço que há bem pouco tempo os negócios eram, em sua maioria, feitos 

verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra do homem tinha 

muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos negócios. 

Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio documental, 

que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima citado, os 

trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de documentos 

próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola na obtenção de prova 
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escrita do exercício de sua profissão, as decisões do Superior Tribunal de 

Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido 

bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, bastando 

qualquer documento idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, 

seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, não sendo 

necessária à apresentação de documentação de todo o período de 

carência. Nesse sentido, trago à colação os seguintes acórdãos: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM NÚMERO DE MESES 

EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RAZOÁVEL PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. A teor do 

disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se exige comprovação 

documental de todo o período, bastando sua demonstração através de 

prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ 

– AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro PAULO GALLOTTI (1115), DJ 

21.06.2004 p. 264).” “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 

11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. 1. É possível a concessão de 

tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza 

previdenciária, tendo em vista a natureza alimentar do benefício 

previdenciário e por se encontrarem presentes os requisitos específicos 

do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento jurisprudencial se 

consolidou no sentido de que é possível se comprovar a condição de 

rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão de 

casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, no 

caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei A 

parte requerente apresentou documentos que comprovam início razoável 

de prova material, através de fotocópia de contrato de prestação de 

serviços de natureza agrícola (Id 4500338 - Págs. 1/6) e fotocópia de 

contrato particular de arrendamento (Id 4500492 - Págs. 1/5), nos quais 

consta a sua profissão como “agricultor” e “produtor rural”, bem como 

fotocópia de declaração individual (Id 4500212 - Pág. 2) e fotocópia de 

ficha de autorização de filiação ao sindicato dos trabalhadores rural (Id 

4500635 - Pág. 1), atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. Ademais, verifico que a parte requerida, em sede de 

contestação, se limitou a aduzir a ausência de requisitos para o 

acolhimento da pretensão da parte autora. Além da prova documental, 

exsurge clara e em completa harmonia, a prova oral produzida na 

instrução. Assim, entendo que a prova documental apresentada, aliada à 

prova testemunhal colhida em juízo, bem como a realidade fática que acima 

mencionei, autorizam o deferimento do pleito formulado pelo requerente. 

Com efeito, a testemunha Elias, ouvida em audiência afirmou que conhece 

a parte requerente desde 1984. Já a testemunha Agenor, relatou que 

conhece a parte autora há aproximadamente 30 (trinta) anos, sendo que 

ambos presenciaram seu trabalho na lavoura. Pelos depoimentos, 

verifica-se a comprovação da atividade rural exercida pela parte 

requerente, em consonância com os documentos trazidos a baila, sendo 

que o lapso temporal de exercício de atividades rurícolas encontra-se em 

conformidade com as exigências do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. Não 

obstante, vale registrar que, independe de contribuição, a aposentadoria 

por idade rural dos trabalhadores que ingressaram no sistema em data 

anterior à vigência da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

RURAL. CONTAGEM. TEMPO DE SERVIÇO. ANTERIOR. LEI. 8.213/91. 

CONTRIBUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Conforme precedentes da 3ª Seção, o 

reconhecimento do tempo de serviço do trabalhador rural anterior ao 

advento da Lei 8.213/91 independe do recolhimento das contribuições 

previdenciárias correspondentes. Recurso desprovido. (STJ, QUINTA 

TURMA, REsp 670542 / RJ RECURSO ESPECIAL 2004/0092395-0, Ministro 

JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (1106), DJ 01/08/2005).”grifei e negritei O 

fato de o requerente não ter trazido aos autos todos os documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Ressalta-se, por 

oportuno, que tal fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, 

onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os 

trabalhadores pessoas simples e humildes, desconhecedoras de seus 

direitos e obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a 

comprovar a atividade rural é meramente exemplificativo, pois 

entendimento em contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, 

consistente não somente no direito de defender-se, mas também no direito 

de agir em juízo, utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o 

seu direito. Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os 

meios de prova, o que nos leva a concluir que a finalidade da norma 

inscrita no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, 

indicando-lhe alguns documentos que podem ser utilizados para 

comprovar a atividade rural, o que não exclui a possibilidade de fazer uso 

de outros documentos para tal mister. Além do mais, o Código de Processo 

Civil, aplicável subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias 

aos bons costumes. Nessa esteira, considero a fotocópia de contrato de 

prestação de serviços de natureza agrícola, fotocópia de contrato 

particular de arrendamento, fotocópia de declaração individual, bem como 

fotocópia de ficha de autorização de filiação ao sindicato dos 

trabalhadores rural, como início de prova documental, sendo que, 

fortalecidos com o testemunho coerente prestado em Juízo, comprovam 

que a parte requerente exerceu atividade rural, atendendo ao período 

exigido pela lei. Portanto, a parte requerente, no ano da propositura da 

referida ação, satisfazia os requisitos da idade para obtenção do 

benefício, bem como há comprovação satisfatória de que trabalha na 

lavoura, pelo menos desde 1977, ou seja, o tempo necessário e exigido 

pela lei no caso em apreço. Assim, considero que a concessão do 

benefício pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito 

menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para 

acolher o pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que 

concerne à data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a 

partir do requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe 

aos autos prova de ter requerido o mesmo administrativamente. 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 previdenciário de aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo por 

mês, devidos a partir do requerimento administrativo em 14/03/2016 (Id 

4500675 - Pág. 1/2), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidentes 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 art. 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, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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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: 

1000687-07.2016.8.11.0037 REQUERENTE: HERTON EICKHOFF 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

ajuizada por HERTON EICKHOFF em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, que é segurada obrigatória da Previdência, como trabalhadora 

rural, que laborou como rurícola durante praticamente toda a sua vida e 

requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o 

quantum relativo à que tem direito. 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 breve relato. Fundamento e decido. Trata-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. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deva comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito 

daqueles que já vinham exercendo a atividade rural sem verter 

contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente 

preenche o requisito da idade, já que conta na data da propositura da 

ação com 61 (sessenta e um) anos de idade (Id 4451992 - Pág. 1). Além 

do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade de 

segurado especial em regime de economia familiar. De acordo com o 

disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. Não obstante, para a concessão do pedido também é 

necessário comprovar o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. É 

cediço que há bem pouco tempo os negócios eram, em sua maioria, feitos 

verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra do homem tinha 

muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos negócios. 

Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio documental, 

que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima citado, os 

trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de documentos 

próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola na obtenção de prova 

escrita do exercício de sua profissão, as decisões do Superior Tribunal de 

Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido 

bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, bastando 

qualquer documento idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, 

seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, não sendo 

necessária à apresentação de documentação de todo o período de 

carência. Nesse sentido, trago à colação os seguintes acórdãos: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM NÚMERO DE MESES 

EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RAZOÁVEL PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. A teor do 

disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se exige comprovação 

documental de todo o período, bastando sua demonstração através de 

prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ 

– AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro PAULO GALLOTTI (1115), DJ 

21.06.2004 p. 264).” “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 

11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. 1. É possível a concessão de 

tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza 

previdenciária, tendo em vista a natureza alimentar do benefício 

previdenciário e por se encontrarem presentes os requisitos específicos 

do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento jurisprudencial se 

consolidou no sentido de que é possível se comprovar a condição de 

rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão de 

casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, no 

caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei A 

parte requerente apresentou documentos que comprovam início razoável 

de prova material, através de certificado de dispensa de incorporação (Id 

4451992 - Pág. 1), escrituras de compra e venda (Id 4452125 - Pág. 2 e 

4452125 - Págs. 6/7), certidão de registro de imóvel (Id 4452125 - Pág. 

4/5), nos quais consta a sua profissão como “agricultor”, bem como 

certificado de cadastro de imóvel rural (Id 4452273 - Págs. 1/6), notas 

fiscais (Id’s 4452654 - Págs. 1/6, 4452709 - Págs. 1/6, 4452827 - Págs. 

1/6, 4452957 - Págs. 1/6, 4453034 - Págs. 1/6 e 4453059 - Págs. 1/5) e 

recibos de anuidade do sindicato dos trabalhadores rurais (Id 4453114 - 

Págs. 1/6), atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. Ademais, verifico que a parte requerida, em sede de 

contestação, se limitou a aduzir a ausência de requisitos para o 

acolhimento da pretensão da parte autora. Além da prova documental, 

exsurge clara e em completa harmonia, a prova oral produzida na 

instrução. Assim, entendo que a prova documental apresentada, aliada à 

prova testemunhal colhida em juízo, bem como a realidade fática que acima 

mencionei, autorizam o deferimento do pleito formulado pelo requerente. 

Com efeito, a testemunha Wilmor, ouvida em audiência afirmou que 

conhece a parte requerente há mais de 20 (vinte) anos. Já a testemunha 

Agenor, relatou que conhece a parte autora há 23 (vinte e três) anos, 

sendo que ambos presenciaram seu trabalho na lavoura. Pelos 

depoimentos, verifica-se a comprovação da atividade rural exercida pela 

parte requerente, em consonância com os documentos trazidos a baila, 

sendo que o lapso temporal de exercício de atividades rurícolas 

encontra-se em conformidade com as exigências do artigo 143 da Lei nº 

8.213/91. Não obstante, vale registrar que, independe de contribuição, a 

aposentadoria por idade rural dos trabalhadores que ingressaram no 

sistema em data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: “RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. CONTAGEM. TEMPO DE SERVIÇO. ANTERIOR. 

LEI. 8.213/91. CONTRIBUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Conforme precedentes da 
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3ª Seção, o reconhecimento do tempo de serviço do trabalhador rural 

anterior ao advento da Lei 8.213/91 independe do recolhimento das 

contribuições previdenciárias correspondentes. Recurso desprovido. 

(STJ, QUINTA TURMA, REsp 670542 / RJ RECURSO ESPECIAL 

2004/0092395-0, Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (1106), DJ 

01/08/2005).”grifei e negritei O fato de o requerente não ter trazido aos 

autos todos os documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 

não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de 

hoje, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela 

necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades 

informais, sem registro em carteira ou qualquer outra formalidade. 

Ressalta-se, por oportuno, que tal fenômeno ocorre com maior intensidade 

no meio rural, onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas 

e os trabalhadores pessoas simples e humildes, desconhecedoras de 

seus direitos e obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a 

comprovar a atividade rural é meramente exemplificativo, pois 

entendimento em contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, 

consistente não somente no direito de defender-se, mas também no direito 

de agir em juízo, utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o 

seu direito. Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os 

meios de prova, o que nos leva a concluir que a finalidade da norma 

inscrita no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, 

indicando-lhe alguns documentos que podem ser utilizados para 

comprovar a atividade rural, o que não exclui a possibilidade de fazer uso 

de outros documentos para tal mister. Além do mais, o Código de Processo 

Civil, aplicável subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias 

aos bons costumes. Nessa esteira, considero o certificado de dispensa 

de incorporação, escrituras de compra e venda, certidão de registro de 

imóvel, certificado de cadastro de imóvel rural, notas fiscais, bem como 

recibos de anuidade do sindicato dos trabalhadores rurais, como início de 

prova documental, sendo que, fortalecidos com o testemunho coerente 

prestado em Juízo, comprovam que a parte requerente exerceu atividade 

rural, atendendo ao período exigido pela lei. Portanto, a parte requerente, 

no ano da propositura da referida ação, satisfazia os requisitos da idade 

para obtenção do benefício, bem como há comprovação satisfatória de 

que trabalha na lavoura, pelo menos desde 1974, ou seja, o tempo 

necessário e exigido pela lei no caso em apreço. Assim, considero que a 

concessão do benefício pleiteado não fere princípios ou normas 

constitucionais, muito menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não 

havendo, portanto, razão para acolher o pré-questionamento suscitado 

pela parte requerida. No que concerne à data de início do benefício 

entendo que o mesmo é devido a partir do requerimento administrativo, 

haja vista que a requerente trouxe aos autos prova de ter requerido o 

mesmo administrativamente. 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 

previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei 

nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, devidos a partir do 

requerimento administrativo em 21/12/2015 (Id 4453205 - Págs. 1/2), 

ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária incidentes 

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 art. 

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, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-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: 1000192-26.2017.8.11.0037
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GILDA CARDOSO ZANOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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(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: 

1000192-26.2017.8.11.0037 REQUERENTE: GILDA CARDOSO ZANOTTO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 13/03/2018 às 

17:10. Fixo como ponto controvertido o fato de se enquadrar ou não a 

parte requerente na hipótese legal para a concessão do benefício 

pleiteado. Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte 

contrária, ficam as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, 

ressaltando que se presumirão confessados os fatos contra elas 

alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a 

depor, conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade 

processual e o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas ao ato processual independente 

de intimação realizada pelo Juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 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: 1000438-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI TORRES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (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: 

1000438-85.2018.8.11.0037 REQUERENTE: IRANI TORRES DE MORAES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, 

oportuno consignar que é desnecessária a designação de audiência 

conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez 

que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e 

nem comparecer a tal ato. Assim, como forma de dar maior efetividade à 

jurisdição, entendo por bem determinar a citação do requerido para 

contestar a inicial, com as advertências de legais, bem como sua intimação 

para comparecer à audiência de instrução, a qual designo para o dia 

14/03/2018 às 16:30. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, no 

máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Ressalto que, 

as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas 

onde residirem, através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo 

preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de 

janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131121 Nr: 3671-49.2014.811.0037

 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: SANDRA ALVES DA SILVA

 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 - 
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OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, c/c artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Sem custas.Honorários advocatícios pela 

requerente, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85, §2º, 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 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 21 de 

novembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 101137 Nr: 8366-85.2010.811.0037

 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): JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA

 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:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 83989633104, brasileiro(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$ 548,28 (Quinhentos e quarenta e oito reais e 

vinte e oito centavos), no prazo de 10(dez) dias - custas Judiciais - R$ 

489,77 - Taxa Judiciária R$ 64,51, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas 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, Vera Maria Signori, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2017

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116285 Nr: 6923-31.2012.811.0037

 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: KAREN FABIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Vistos em correição. Considerando que não há pedido de depoimento 

pessoal das partes e que o advogado da autora desistiu das testemunhas 

arroladas, declaro encerrada a instrução. Dê-se vista às partes para 

apresentaram alegações finais, no prazo legal. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, 

Douglas Steiffine (estagiário de direito), que o digitei.

MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127903 Nr: 9576-69.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEI LOPES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 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 Embargada para, no prazo de 15 dias, apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte Embargante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169433 Nr: 5004-65.2016.811.0037

 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: MÁRCIA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, ROSINEIA VENEQUE, LEANDRO VENEQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Tendo em vista a ausência de intimação dos 

requeridos Leandro e Rosineia para o presente ato, redesigno a audiência 

para o dia 08/05/2018 às 13:30. Saem os presentes intimados. Intimem-se 

os requeridos, expedindo o necessário. Cumpra-se. Nada mais havendo, 

encerro o presente. Eu, Douglas Steiffine (estagiário de direito), que o 

digitei.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175425 Nr: 8214-27.2016.811.0037

 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: EDNA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Defiro o pedido de substituição da testemunha Joel e 

redesigno a audiência para o dia 10/04/2018 às 15:30. Saem os presentes 

intimados, devendo o advogado da parte autora trazer a testemunha 

independente de intimação por este juízo. Permaneçam os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o 

presente. Eu, Douglas Steiffine (estagiário de direito), que o digitei.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5839 Nr: 22-72.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADOS PORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873, SIMONE MARÇAL BARRETO VINHOLIS - OAB:217433/SP

 Processo nº: 22-72.1997.811.0037 (Código 5839)

Vistos em correição.

Sobre a exceção de pré-executividade de fls. 108/118, diga a parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando pelo que de direito.

Decorrido in albis, certifique-se e retornem conclusos para deliberação.

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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122589 Nr: 5129-38.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE TECIDOS E ROUPAS 

PRIMAVERA LOTDA - ME, ROSA MARIA SCHUSTER LAND, GUIDO LAND, 

RENITA NILSON -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES SOLDERA CARNEIRO - 

OAB:4856/TO

 Decorrido o prazo do arquivamento provisório, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da 

ocorrência da prescrição intercorrente.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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129347 Nr: 2170-60.2014.811.0037

 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: JOANITO ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2170-60.2014.811.0037 (Código 129347)

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

juntado à fl. 102, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-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.: 129788 Nr: 2557-75.2014.811.0037

 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: TEREZINHA NARDIN BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2557-75.2014.811.0037 (Código 129788)

 Vistos em correição.

Translade-se cópia da sentença proferida nos autos em apenso (código 

157132) para este feito.

Após, proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários 

visando à expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – 

RPV.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

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 Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142204 Nr: 798-42.2015.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉRIO ROGERIS FRASSÃO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO 

GROSSO - IPEM/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLY NUNES DE MELO - 

OAB:18277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 798-42.2015.811.0037 (Código 142204)

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROCESSO ajuizado 

por CLERIO ROGERIS FRASSÃO DE CARVALHO em face do INSTITUTO 

DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSO – IPEM/MT, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 46, o requerente pugnou pela desistência do feito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informou o 

desinteresse no prosseguimento da ação à fl. 46.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

Via de consequência, REVOGO a ordem liminar de fls. 24/26.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

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

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156886 Nr: 7581-50.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO, RENATO CINTRA 

FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7581-50.2015.811.0037 (Código 156886)

Vistos.

Em tempo, retifico o despacho de fl. 51 para consignar que a remessa dos 

autos deverá ser realizada para a Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso.

Aguarde-se a realização da audiência.

Intimem-se. 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.: 157132 Nr: 7704-48.2015.811.0037

 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): TEREZINHA NARDIN BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A, FÁBIO PAULINO CALUMBI DO 

NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR FEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução para reconhecer o 

excesso na execução e HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

contadoria de fls. 26/27, para apuração do valor, consignando-se que 

quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/2009, quando 

entrou em vigor a Lei nº 11.960/09 e, a partir de então, incidirá a 

modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação de 

taxa referencial (TR) até 25/03/2015. Após esta data passará a ser 

aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Isento 
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de custas e honorários advocatícios.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e traslade-se cópia desta sentença para execução em 

apenso, prosseguindo-se a execução.Após, arquivem-se com as baixas 

necessárias, não havendo neste caso que se falar em duplo grau de 

jurisdição necessário, consoante jurisprudência majoritária que tomo a 

liberdade de transcrever:“PROCESSUAL CIVIL – REMESSA OBRIGATÓRIA 

– EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL – 

DESCABIMENTO – Os Embargos à Execução opostos pela Fazenda 

Pública em sede de execução fundada em título judicial não se encontram 

submetidos ao duplo grau de jurisdição. Salvo a hipótese de execução 

fiscal, a remessa necessária, prevista no artigo 475 do CPC, com a 

redação que lhe conferiu a Lei nº 10.352, de 26 de dezembro de 2001, é 

cabível apenas em sede de processo cognitivo, situação diversa, 

portanto, da execução fundada em título judicial, em que toda a matéria de 

mérito já fora esmiuçada no processo de conhecimento. Remessa não 

conhecida”. (TRF 5ª R. – REOAC 1999.81.00.019523-9 – 1ª T. – Rel. Des. 

Fed. José Maria de Oliveira Lucena – DJU 27.04.2007 – p. 

919).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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174029 Nr: 7434-87.2016.811.0037

 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: JOQUEBEDE VIEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7434-87.2016.811.0037 (Código 174029)

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 115/116, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-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.: 102227 Nr: 1624-10.2011.811.0037

 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: ZAIRA GONÇALVES FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 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

 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.: 125578 Nr: 8148-52.2013.811.0037

 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: SERLENE ANA DE CARLI

 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.: 126863 Nr: 9389-61.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE FATIMA RODRIGUES

 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.: 134976 Nr: 6769-42.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA FERREIRA LOPES

 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.: 139572 Nr: 10014-61.2014.811.0037

 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: RAIMUNDO VELLOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Homologo o pedido de desistência da oitiva da 

testemunha LUIZ, bem como defiro o prazo de 05 (cinco) dias para juntada 

de substabelecimento. Permaneçam os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Douglas Steiffine 

(estagiário de direito), que o digitei.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168127 Nr: 4296-15.2016.811.0037

 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: MPLG, PELG, ECLG, ELLEN CRISTINA DE LARA PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARA XAVIER ALVES - 

OAB:MT-19928/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, ante a ausência de legitimidade passiva do requerido MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, DETERMINO sua exclusão do polo passivo 

deste processo e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, 

em relação a ele, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Anote-se a exclusão.De outra banda, verifico que o 

requerido IMPREV interpôs agravo de instrumento, contudo, em consulta 

ao site do E. TJMT, extrai-se que o pedido de tutela antecipada recursal foi 

indeferido. Sem prejuízo, aguarde-se a realização de audiência designada 

nos autos.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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168754 Nr: 4637-41.2016.811.0037

 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: WILLI WEGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Permaneçam os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Douglas Steiffine 

(estagiário de direito), que o digitei.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177231 Nr: 9168-73.2016.811.0037

 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: GLORIA MARIA OLIBONI RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência designada para o dia 05/02/2018 às 15h10 min, 

não realizou, visto que os autos permaneceram em carga com a parte 

requerida do dia 11/01/2018 até o presente momento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115759 Nr: 6330-02.2012.811.0037

 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: SANDRA FRANCISCA DE OLIVEIRA, GON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADILES MARIA 

FONTANIVA, para devolução dos autos nº 6330-02.2012.811.0037, 

Protocolo 115759, 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): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120316 Nr: 2793-61.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA XAVANTE S/C LTDA, 

MICHAEL INÁCIO SALIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME STEFFEN DE 

AZEVEDO FIGUEREDO - OAB:150592, MIRIAM RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONCALVES - OAB:8798, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:8798

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-executividade de 

fls. 18/45, para RECONHECER A PRESCRIÇÃO do crédito tributário objeto 

da CDA nº 20128137 (fls. 05/08) referente aos fatos geradores de 

01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006 e 07/2006 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente processo executivo em 

relação a esses meses, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. O feito deverá prosseguir em relação crédito oriundo do 

fato gerador de 08/2006.Condeno o excepto/exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios com base no artigo 85, §3º, I, e §19º, do Código 

de Processo Civil, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).Dispensado o 

reexame necessário (artigo 496, §3º, II, do Código de Processo Civil).Após 

o decurso do prazo recursal, intime-se a parte exequente para trazer o 

cálculo atualizado de seu crédito e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125583 Nr: 8153-74.2013.811.0037

 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: DANIELE DA COSTA LEÃO SANTOS

 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.: 125586 Nr: 8156-29.2013.811.0037

 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: NEUZA FERREIRA ROSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ

 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.: 126239 Nr: 8801-54.2013.811.0037

 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 LIRIA SCHEUER SIMON

 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.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129835 Nr: 2592-35.2014.811.0037

 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: VERÍSSIMA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, 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.: 167860 Nr: 4152-41.2016.811.0037

 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: EDVAN EVANGELISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Pagotto - 

OAB:PROCURADORA FED, LIVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:PROCURADORA FED, MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED, WESLEY LAVOISIER DE BARROS 

NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR FEDE

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar as contestações 

apresentadas pelos requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125579 Nr: 8149-37.2013.811.0037

 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: LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS

 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.: 126980 Nr: 9513-44.2013.811.0037

 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 CATARINA GOULART

 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.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004782-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CESAR PEREIRA BATISTA OAB - GO16914 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON LUIZ TOWS (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, na qualidade 

de advogado da parte credora, para manifestar, em cinco dias, sobre a 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (ID11051772), requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste 6 de fevereiro de 2018 Divanei 

Pereira da Silva Gestora Judicial SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 - TELEFONE: (66) 3500-1100

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-38.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY TAVEIRA MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MAXIMIANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010086-38.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ARLEY TAVEIRA 

MACHADO & CIA LTDA - ME REQUERIDO: SANDRA MAXIMIANA DA SILVA 

Vistos, Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição 

de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o 

prazo sem o pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a 

presente decisão, acomnpanhada da petição de cumprimento de sentença 

e demonstrativo de débito, como carta/mandado de intimação. Primavera 

do Leste-MT, 06 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-38.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY TAVEIRA MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MAXIMIANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010086-38.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ARLEY TAVEIRA 

MACHADO & CIA LTDA - ME REQUERIDO: SANDRA MAXIMIANA DA SILVA 

Vistos, Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição 

de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o 

prazo sem o pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a 

presente decisão, acomnpanhada da petição de cumprimento de sentença 

e demonstrativo de débito, como carta/mandado de intimação. Primavera 
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do Leste-MT, 06 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010582-04.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILUSIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (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: 8010582-04.2015.8.11.0037 REQUERENTE: EDILUSIA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Inicialmente, entendo justificada a ausência de regulação 

do serviço no SUS para o último tratamento, ante a necessidade de 

apresentação de “protocolo de entrada”, enfatizada pela Secretaria 

Municipal de Saúde, porque esta já está a par da presente demanda 

(conforme se denota do Ofício nº 46/2017/GAB/SMS/SUS, no Id 

11509161) e, apesar de ser a porta de entrada do SUS e seu órgão gestor 

no âmbito deste Município, além de destinatária local do procedimento a ser 

iniciado na unidade de saúde de origem do paciente, aquela não 

esclareceu quais providências adotou ou adotaria efetivamente para 

repassar a demanda à Central de Regulação Estadual. Ademais, não se 

olvide que o tratamento cirúrgico em análise consiste em intercorrência do 

tratamento anteriormente postulado na unidade de saúde de origem da 

autora, ainda no ano de 2013, sendo aquele prescrito por um médico 

particular pelo fato de os réus não cumprirem as tutelas antecipadas 

deferidas no bojo deste processo. Tampouco atenderam aos pleitos 

administrativamente. Desse modo, a necessidade do tratamento das áreas 

de deiscência e epidermólise em mamas está demonstrada pelos laudos 

médicos subscritos pelo Dr. Ricardo A. de Amorim, Cirurgião Plástico, 

CRM/MT 4137 (Id’s 11404776 e 11509161), devidamente corroborado pelo 

parecer do NAT (Id 11473595). No que tange ao dano potencial, está 

delineado pelo tempo legal mínimo de trâmite processual, bem como pela 

potencial “(...) ‘perda do momento ótimo’ para tal procedimento, o que 

levaria ao aumento das dificuldades técnicas e dos riscos, além de 

aumentar os custos e o desconforto da paciente”, conforme declarado 

pelo médico. Vale destacar que, apesar da eletividade apontada pelo NAT 

e dos entraves na solicitação desse pleito específico diretamente ao SUS, 

o pedido administrativo para a consulta (que culminou com a pretensão 

sob exame) ocorreu em 05.11.2013 (protocolo de entrada no SUS, juntado 

no Id 3338575), portanto, há mais de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses, não 

se podendo penalizar o(a) requerente/substituído(a) pela demora do 

sistema de saúde e determinar que aguarde a dispensação de um 

medicamento, de uma consulta ou de um procedimento médico-hospitalar 

indefinidamente. No mais, em consonância com a explanação médica 

acima, protelar o tratamento requerido, implicaria, em última análise, em 

desperdício de recursos públicos, haja vista a eventual necessidade de 

repetição dos procedimentos já realizados. Por fim, a soma dos 

procedimentos já realizados e daquele ora requerido, a priori, não 

ultrapassa a quantia equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, 

mantendo-se o processo inserto, por ora, no âmbito da competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Posto isso, sob os mesmos 

fundamentos da(s) decisão(ões) que antecipou(aram) a(s) tutela(s) de 

mérito, defiro a tutela de urgência satisfativa complementar, para cominar 

ao(s) réus(s) a obrigação de adotar todas as providências para 

disponibilizar a EDILUSIA DA SILVA (qualificado(a) nos autos do 

processo), no prazo de 30 (trinta) dias, o tratamento das áreas de 

deiscência e epidermólise em mamas, conforme a indicação médica, sob 

pena de sequestro de numerário para satisfação pelo setor privado (art. 

297 do CPC). Faculto ao(s) réu(s) a, no mesmo prazo, indicar data próxima 

para cumprimento desta decisão. Ainda, caso não tenha(m) condições de 

cumprir a obrigação, faculto ao(s) ente(s) público(s) indicar outro 

fornecedor, com custo inferior ao menor orçamento trazido nos autos (Id 

11404776), que é, por ora, no valor total de R$ 6.750,00 (seis mil e 

setecentos e cinquenta reais), sendo R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 

reais) relativos ao pagamento do hospital e R$ 3.950,00 (três mil e 

novecentos e cinquenta reais) relativos às despesas com a equipe 

cirúrgica. INTIMEM-SE os gestores do SUS, na pessoa dos respectivos 

Secretários de Saúde (no âmbito estadual, por carta precatória, e no 

municipal, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria 

Judiciária), para cumprimento da tutela de urgência complementar ora 

deferida. Faculto a manifestação do(s) réu(s), especificamente sobre o 

tratamento ora deferido, no prazo de 30 (trinta) dias. Requisite-se 

diretamente do médico anestesista a nota fiscal faltante nestes autos, 

comprobatória do serviço contratado, com prazo de 5 (cinco) dias para 

resposta, sob pena de responsabilidade, esclarecendo-se que já houve o 

pagamento e ainda não se prestou contas no processo. Instrua-se a 

requisição com cópia do orçamento, do alvará judicial correspondente e 

dos e-mails destinados àquele, enviados pela Defensoria Pública. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes do processo. Primavera do Leste/MT, 6 de fevereiro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 180453 Nr: 10820-28.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BARBOSA BEDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos nº 180453

Considerando que nos dias 04 e 05 de Setembro de 2017, estarei 

participando do curso ministrado pela ESMAGIS - MT, redesigno a 

audiência para 02.10.2017 às 13:50 horas.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 117466 Nr: 8142-79.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Regina Fiuza - 

OAB:OAB-RS 102.915

 ATOS ORDINATÓRIOS

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.

Primavera do Leste-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 168456 Nr: 4476-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR LUIS RUGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FELIN 

RIBEIRO - OAB:PR/16.258

 Autos código 168456

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 
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instrução para 26/04/2018 às 16:00 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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180346 Nr: 10778-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALMIR ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

Cpf: 02217610635, Rg: 20533484, Filiação: Sandra Regina Ambrosio 

Pereira e Edmilto Candido de Oliveira, data de nascimento: 09/08/1988, 

brasileiro(a), natural de Guaíra-SP, casado(a), pedreiro, Telefone 

66-999139613. 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: No dia 22 de novembro de 2016, por volta das 

14hs12min,em via pública, proximo ao Bairro São José, nesta cidade e 

comarca de Primavera do Lest-MT, o denunciado ALMIR ROGÉRIO 

PEREIRA DE OLIVEIRA conduzia, em proveito próprio ou alheio, coisa que 

sabia ser produto decrime, qual seja uma motocicleta HONDA CG TITAN 

125. Policiais civis realizavam rondas pela cidade, momento em que 

abordaram o suspeito na condução de uma motocicleta e, ao realizarem a 

checagem da mesma foi constatado que se tratava de produto de 

roubo/furto. Consta ainda, que o número do chassi não correspondia a 

identificação da placa. Diante das evidências o MINISTERIO PÚBLICO MT 

traz a denúncia de ALMIR ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA como incurso 

nas penas do art.180 "caput" do CÓDIGO PENAL.

Despacho: Código 1803461. Defiro o pedido contido na cota ministerial de 

fl. 34.2. Cite-se o acusado Almir Rogério Pereira de Oliveira, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186791 Nr: 2372-32.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES, 

Cpf: 44741502287, Rg: 892400, Filiação: Noemia Barreto de Oliveira, data 

de nascimento: 29/03/1979, brasileiro(a), natural de Boa Vista-RO, 

solteiro(a), motorista, Telefone 66-997151757. 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: No dia 11 de fevereiro de 2017, por volta das 07h00min, 

na Rodovia BR-070, km-255, sentido decrescente, nesta cidade de 

Primavera do Leste-MT, o denunciado RONILSON DE OLIVEIRA 

RODRIGUES conduziu veículo automotor, qual seja marca/modelo Carreta 

Scania/R 440, com capacidade psicomotora alterada em razão da 

influência de alcool. Na oportunidade, os policiais rodoviarios federais 

foram acionados pelo denunciado pois sua carreta teria derramado soja 

na rodovia. Consta, que os policiais deslocaram-se ate o local onde 

perceberam que o denunciado apresentava claros sinais de embriaguez, 

sendo o mesmo submetido ao teste etilômetro o qual aferiu quantidade 

superior a permitida na legislação. Pelo exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO MT 

oferece denúncia em desfavor de RONILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES 

sob o art.306 §1° inciso I da Lei n°9.503/97

Despacho: Código 1867911. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Ronilson de Oliveira Rodrigues, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 188429 Nr: 3134-48.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY LUIS DOURADO, ALESSANDRO 

SIRQUEIRA DELMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307, Nerci Nascimento da Silva Júnior - 

OAB:OAB-GO 30.166

 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- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado do acusado 

Juracy Luis dourado à apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme preconiza o artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c 

artigo 403, § 3°, do Código de Processo Penal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123862 Nr: 6430-20.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEI ANTONIO CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUDINEI ANTONIO CARDOZO, Cpf: 

02658886977, Rg: 75191898, Filiação: Lourdes Nocoti e Enidio Cardoso, 

data de nascimento: 10/01/1979, brasileiro(a), natural de São 
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Domingois-SC, casado(a), op de máquinas, Telefone 066-9918908. 

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: FATO I. Constam nos autos do procedimento policial 

investigatório que no dia 11 de abril de 2013, por volta as 23h30min, no 

interio de uma das residências localizadas na Faz. São Luiz, 

Assentamento São Gabriel, neste municipio de Primavera do Leste-MT 

RUDINEI ANTONIO CARDOZO, mediante emprego de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n°11.340/06, ofendeu a 

integridade corporal da companheira, após vê-la em comapanhia de outro 

homem, assim com emprego de uma faca desferiu golpes contra a vítima. 

FATO II. Ainda no dia supra mencionado, o denunciado mediante recurso 

que dificultou ou tornou impossivel a defesa, deu início a execuçao do ato 

de matar J.S.B., que somente não se consumou por cincunstâncias 

alheias a sua vontade. Ante ao fato o MINISTERIO PÚBLICO oferece 

denúncia em desfavor a RUDINEI ANTONIO CARDOZO observando-se do 

FATO I. art129 c/c art61 ambos do Codigo Penal, em consoância com a Lei 

Federal n°11.340/06; do FATO II. art121 §2, inciso IV c/c art14 inciso II do 

Código Penal.

Despacho: Código 1238621. Defiro o pedido contido na cota ministerial de 

fl. 119.2. Cite-se o acusado Rudinei Antonio Cardozo, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171999 Nr: 6227-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA ALVES EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DJALMA ALVES EVANGELISTA, Cpf: 

82276498153, Rg: 1266225-745146, Filiação: Raimunda Alves Evangelista 

e João Marques Evangelista, data de nascimento: 19/06/1959, 

brasileiro(a), natural de Cristalandia-TO, solteiro(a), instalador de piscina, 

Telefone 6699695980. 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: No dia 06 de setembro de 2015 , por volta das 

19h00min, na Av. São Paulo esquina com a Rua Alzira Viecilli, s/n°, Bairro 

Tuiuiu, nesta cidade de Primavera do Leste, o denunciado DJALMA ALVES 

EVANGELISTA conduzia veiculo automotor com a capacidade psicomotora 

alterada em razão de influência de álcool.

Despacho: Código 1719991. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Djalma Alves Evangelista, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173874 Nr: 7353-41.2016.811.0037

 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: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PETRONILO GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON PETRONILO GAMA, Cpf: 

09358189444, Rg: 8522638, Filiação: Risalva Gama de Queiroz e Claudevi 

Petronilo Neto, data de nascimento: 12/06/1990, brasileiro(a), natural de 

Aguas Belasw-PE, solteiro(a), desempregado, entregador, Telefone 

66-96963283. 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: No dia 18 de abril de 2016, por volta das 10h44min, no 

interior da residência localizada nesta cidade de Primavera do Leste- MT o 

denunciado ANDERSON PETRONILO GAMA, guardava, para consumo 

pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal. 

Apurou-se que, nas circustâncias de tempo e local encimadas, por 

motivos outros, ao revistarem o domicílio do denunciado, a guarnição da 

policia militar logrou êxito em encontrar uma porção de substância análoga 

a maconha. Oreferido material foi apreendido e periciado. Assim agindo o 

denunciado ANDERSON PETROLINO GAMA incorreu na sanção do art.28 

da Lei n°11.343/06, pelo que traz denúncia o MINISTÉRIO PÚBLICO MT.

Despacho: Código 173874Vistos.1. Tendo em vista que os autos vieram 

do Juizado Especial, notifique-se o acusado, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (art. 55, caput, da Lei n. 11.343/2006).3. Na resposta, 

consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir 

preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número 

de 5 (cinco), arrolar testemunhas (art. 55, §1º, da Lei n. 11.343/2006).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174748 Nr: 7804-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SOUSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO SOUSA RODRIGUES, Cpf: 

02825093211, Rg: 2402745-6, Filiação: Valdineis Rodrigues da Silva e 

Lucineide Ribeiro de Sousa, data de nascimento: 05/01/1996, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), menor. 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: No dia 17de julho de 2015, por volta das 14h30min, em 

via pública, qual seja Av. Florianópolis, s/n, Bairro Centro-Leste, nesta 

comarca e cidade de Primavera do Leste-MT, o denunciado BRUNO 

SOUSA RODRIGUES conduzia, em proveito próprio ou alheio, coisa que 

sabia ser produto de crime, qual seja uma motocicleta HONDA CG TITAN 

150. Na ocasião, policiais militares realizavam rondas pela cidade, 

momente em que abordaram o suspeito na condução do veículo automotor, 

e ao fazerem a checagem do mesmo foi constatado que se tratadava de 

produto de roubo/furto. Diante das evidências o denunciado Bruno foi 

indiciado pelo crime de receptação. Visto o supra mencionado o 

MINISTERIO PÚBLICO MT oferece denúncia em desfavor de BRUNO 

SOUSA RODRIGUES incurso nas penas do art.180 'caput' do CODIGO 

PENAL.

Despacho: Código 1747481. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Bruno Sousa Rodrigues, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181724 Nr: 11377-15.2016.811.0037

 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: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA, 

Cpf: 05159227148, Rg: 23010037, Filiação: Pauleblan da Silva e Nilvania 

Soares Gomes, data de nascimento: 30/08/1993, brasileiro(a), natural de 

Palmeiropolis-TO, convivente, marmoraria, Telefone 66 99641-6893. 

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: No dia 06 de dezembro de 2016, por volta das 

18h20min, na Rua Califórnia, n°824, Bairro Primavera III, nesta cidade e 

comarca de Primavera do Leste-MT, o denunciado PAULO HENRIQUE 

GOMES DA SILVA, dirigiu veículo em via pública, pondo em perigo a 

segurança alheia. Lagrou-se apurar que na circustâncias de tempo e local 

encimandas, ao realizarem rondas de rotina pela urbe, a guarnição da 

polícia militar logrou exito em avistar o denunciado empinando uma 

motocicleta XRE de cor vermelha, em via pública, colocando em risco a 

segurança dos transeuntes que se encontravam no local. Assim agindo, o 

supra mencionado incorreu na sanção do art.34 do Dec. Lei n° 3.688/41, 

pelo que oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO MT sua denúncia.

Despacho: Código 181724Vistos.1.Tendo em vista os autos aportarem do 

Juizado Especial, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de PAULO HENRIQUE 

GOMES DA SILVA, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).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 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182431 Nr: 115-34.2017.811.0037

 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: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIMONE ALVES DA COSTA, Filiação: 

Maria de Jesus Alves de Lima e Josué Ferreira da Costa, data de 

nascimento: 07/02/1987, brasileiro(a), natural de Poxoréo-MT, solteiro(a), 

manicure, Telefone 66-997196763. 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: No dia 29 de setembro de 2016, por volta das 14h00min, 

nesta cidade e comarca de Primavera do Leste-MT, a denunciada SIMONE 

ALVES DA COSTA, trazia consigo, para consumo pessoal, drogas sem 

autorização ou em desacordo com a determinação legal. Apurou-se que, 

nas circunstâncias de tempo e local encimadas, por motivos outros, ao 

efetuarem a abordagem da acusada Simone, a guarnição da policia militar 

apreendeu em posse da mesma duas porções de substância análoga a 

maconha. Assim agindo a denunciada SIMONE ALVES DA COSTA 

incorreu na sanção do art.28 da Lei n°11.343/06, pelo que oferece o 

MINISTERIO PÚBLICO MT a sua denúncia.

Despacho: Código 182431Vistos.1. Tendo em vista, que os autos vieram 

do Juizado Especial, notifique-se a acusada, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (art. 55, caput, da Lei n. 11.343/2006).2. Na resposta, 

consistente em defesa preliminar e exceções, a acusada poderá arguir 
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preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número 

de 5 (cinco), arrolar testemunhas (art. 55, §1º, da Lei n. 11.343/2006).3. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183705 Nr: 753-67.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE CONRADO PINHO MATIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FELIPE CONRADO PINHO MATIUZZI, Cpf: 

33676075846, Rg: 470866445, Filiação: Paula Pinho Dias Matiuzzi e 

Gerson Matiuzzi Xavier, data de nascimento: 26/03/1986, brasileiro(a), 

natural de Osasco-SP, solteiro(a), engenheiro agrônomo, Telefone 

11-964764847. 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: No dia 31 de dezembro de 2016, por volta das 4h55min, 

na Rua Bento Gonçalves, n° 911, Bairro Jardim Riva, em frente ao posto 

Barril, nesta cidade de Primavera do Leste, O denuciado Felipe Conrado 

Pinho Matiuzi, conduziu veículo automotor, com sua capapcidae 

psicomotora alterada em razão da influência do álcool, conforme Auto de 

Prisão em FlagranteDelito. O mesmo também praticpou lezão corporal 

contra a vítima DANIELE NUNES CAVALCANTE, que se encontrava no 

trailer estaconada em via púlica, e devido a violência do impacto ocasiou 

lesões contusas na vítima.

Despacho: Código 1837051. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Felipe Conrado Pinho Matiuzzi, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191603 Nr: 4579-04.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI JOSÉ BRUSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDINEI JOSÉ BRUSCHI, Cpf: 

53193237191, Rg: 832.395, Filiação: Luiz Bruschi e Maria Terezinha 

Bruschi, data de nascimento: 17/01/1972, natural de Terra Boa-PR, 

solteiro(a), motorista, Telefone 9996.7401. 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: No dia 4 d junho de 2017, por volta das 16h39min, nas 

margens da BR 070, sentido decrescente, km 287, nesta cidade de 

Primavera do Leste/MT, o denunciado Claudinei José Bruschi conduziu 

veículo automotor, com sua capacidae psicomotora alterada em razão da 

influência de álcool.

Despacho: Código 1916031. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Claudinei José Bruschi, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106589 Nr: 5657-43.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, 

Filiação: Raimundo Pedro de Oliveira e Terezinha Rodrigues de Oliveira, 

data de nascimento: 01/01/1979, brasileiro(a), natural de Londrina-PR, 

solteiro(a), vendedor. 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: No dia de agosto de 2011, entre as 08h e 10h na 

residência da vítima Nemia Marta Franken, localizada na Ruas Fidelis 

Gasparoto, n°.78 Bairro Castelândia , nesta cidade e comarca de 

Primavera do Leste-MT, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, consciente e 

mediante rompimento de obstáculo subtraiu para sí, com ânimo de 

assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis de diversas naturezas, 

todas de propriedade da referida vítima.

Despacho: Código 1065891. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Carlos Eduardo de Oliveira, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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, 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111089 Nr: 1445-42.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA HELENA DE OLIVEIRA, Cpf: 

42063710163, Rg: 1316251-9, Filiação: Abadia Maria de Jesus e Jadir 

Lves de Oliveira, data de nascimento: 19/03/1966, brasileiro(a), natural de 

Moipora-GO, casado(a), cabelereira, Telefone 3498-5077. 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: No dia 2 de novembro de 2011, por volta das 08h04min, 

na rua Guanabara, n° 244, Centro, nesta cidade de Primavera do 

Leste/MT, a denunciada MARIA HELENA DE OLIVEIRA injuriou, utilizando 

elementos referentes a raça/cor, a vítima IDALMIRA SOUZA SANTOS, 

ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO denúncia em desfavor de MARIA HELENA DE 

OLIVEIRA, como incurso nas sanções do art. 140 §3° do código penal.

Despacho: Código 1110891. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se a acusada Maria Helena de Oliveira, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, a 

acusada 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 a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143510 Nr: 1417-69.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CHRISTIAN CORREIA SOUZA, CLAITON 

DIAS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAITON DIAS MOREIRA, Cpf: 

03612668129, Rg: 18188290, Filiação: Luiz Humberto Dias Felipe e Maria 

Aparecida Moreira, data de nascimento: 19/09/1988, brasileiro(a), natural 

de Tapaciguara-MG, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66-96275380. 

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: No dia 27 de fevereiro de 2015, por volta das 10h00min, 

na Av. Florianópolis, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de primavera do 

Leste M/T, o denunciado CLAITON DIAS MOREIRA forneceu, entregou, 

arma de fogo de uso permitido, em desacordo com a determinação legal ou 

regulamentar, consistente em 1(uma) carabina, para ALAN CHRSITIAN 

CORREIA DE SOUZA, bem como portava 11 (onze) cartuchos de calibre 

36 deflagrados, 01 (um) recipiente com pólvora, 01 ( um) recipiente com 

espoletas e 01 (um) pedaço de peça de espingarda, apreendidos, em 

perfeito estado de funcionamento, consoante Laudo Pericial.

Despacho: Código 1435101. Defiro o pedido contido na cota ministerial à fl. 

63.2. Cite-se o acusado Claiton Dias Moreira, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168433 Nr: 4454-70.2016.811.0037

 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: DELEGACIA DE POLÍCIA DE HOMICÍDIOS E DELITOS 

GERAIS DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ROBERTO SANTANA, Cpf: 

50854135120, Rg: 1858010, Filiação: Ana Maria Santana e Manoel Orlando 

Santana, data de nascimento: 30/10/1970, brasileiro(a), natural de Sao 

Miguel do Araguaia-GO, convivente, ajudante de pedreiro, Telefone 66 

8128-6858. 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: Na data de 08 de outubro de 2015, por volta das 

11h23min, na Rua Ema, Bairro Tuiuiu, nesta cidade e comarca de 

Primavera do leste-MT, o denunciado CARLOS ALBERTO SANTANA, 

expôs a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua guarda para fim de 

educação, ensino, tratamento ou custódia, abusando de meios de 

correção. Lagrou-se apurar que nas circunstâncias de tempo e local 

ensimadas, o denunciado Carlos, sem motivos aparentes agrediu a 

MENOR desferindo-lhe um tapa na cabeça.

Despacho: Código 168433Vistos.1.Tendo em vista os autos aportarem do 

Juizado Especial, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de CARLOS ROBERTO 
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SANTANA, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).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 a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174039 Nr: 7442-64.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANILSON DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RANILSON DA SILVA NOGUEIRA, Rg: 

113715899-6, Filiação: Antonio Alves Nogueira e Maria do Socorro da 

Silva Nogueira (documento), data de nascimento: 18/06/1982, brasileiro(a), 

natural de Gonçalves Dias-MT, solteiro(a), lavrador, morador de rua. 

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: No dia 18 de agosto de 2016, por volta das 10h30min, 

em via pública, qual seja Rua Isabel Cosentino, s/n, Bairro Centro Leste, 

nesta comarca e cidade de Primavera do Leste-MT, o denunciado 

RANILSON DA SILVA NOGUEIRA, subtraiu para sí ou para outrem, coisa 

alheia móvel, qual seja um celular de marca Nokia pertecente à vítima. 

J.V.S. Na ocasião o denunciado abordou a vítima, subtraiu o seu celular e 

empreendeu fuga. Ato contínuo, a polícia foi acionada e de acordo com as 

informações passadas, obteve êxito em encontrar o suspeito em um local 

frequentado por usarios de drogas, na posse do celular. Na delegacia, a 

vítima reconheu Ranilson como sendo o autor do furto. Diante das 

evidências o denunciado foi preso em flagrante pela pratica do crime de 

furto, pelo exposto o MINISTERIO PÚBLICO MT oferece a denúncia de 

RANILSON DA SILVA NOGUEIRA como incurso nas penas do art.155, 

'caput', do Codigo Penal.

Despacho: Código 1740391. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Ranilson da Silva Nogueira, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174261 Nr: 7553-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS RIBEIRO DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS RIBEIRO DE RESENDE, Cpf: 

04365985159, Rg: 20997094, Filiação: Valdenerço Cândido de Resende e 

Antônia Maria Ribeiro de Resende, data de nascimento: 15/04/1990, 

brasileiro(a), natural de Paraíso do Leste-MT, solteiro(a), menor, Telefone 

66-9614-3936. 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: FATO I Constam dos inclusos autos de procedimento 

policial investigatório que no dia 04 de março de 2016, por volta das 

23h01min, na residência localizada na rua Antônio Salomão, n° 696, Bairro 

Poncho Verde II, nesta comarca, o denunciado Luis Ribeiro de Resende, 

mediande emprego de violência contra a mulher, na forma da Lei n. 

11.340/2006, ofendeu a integridade corporal de sua ex-convivente Lilian 

Maria Silva. FATO II Constam dos inclusos autos de procedimento policial 

investigatório que no dia 04 de março de 2016, por volta das 23h01min, na 

residência localizada na rua Antônio Salomão, n° 696, Bairro Poncho 

Verde II, nesta comarca, o denunciado Luis Ribeiro de Resende, mediande 

emprego de violência contra a mulher, na forma da Lei n. 11.340/2006, 

ofendeu a integridade corporal de sua ex-convivente Lilian Maria Silva, por 

palavras, prometendo causar-lhe mal injusto e grave. O MINISTÉRIO 

PÚLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denucia LUIS RIBEIRO DE 

RESENDE como incurso nos art. 129, §9° e147,c/c com o artigo 61, II, 

alínea f, todos Código Penal, com observância na lei FEDERAL N. 

11.340/2006.

Despacho: Código 1742611. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Luis Ribeiro de Resende, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174763 Nr: 7817-65.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLEANDRO ALVES FARIAS, CARLOS JOSE 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLEANDRO ALVES FARIAS, Filiação: 

Eva Alves Farias, data de nascimento: 15/11/1994, brasileiro(a), natural de 
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Batalha-AL, solteiro(a), borracheiro, Telefone 66-96909450. 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: No dia 04 de julho de 2014, por volta das 22h00min, na 

Av. Porto Alegre, Centro, nesta comarca e cidade de Primavera do 

Leste-MT os denunciados CARLOS JOSÉ SOARES DA SILVA e 

CARLEANDRO ALVES FARIA, em concurso de vontades e esforços 

ilícitos, destruiram coisa alheia, com emprego de inflamável, consistente 

em um veículo, GM Corsa de cor vermelha pretencente a vítima G.K.D. 

Apurou-se que no dia do fato os denunciados estacionaram um veículo 

Gol de cor branca ao lado do carro da vítima e depois de uma tentativa 

frustrada de quebrar os vidros, jogaram álcool em cima do veículo Corsa e 

atearam fogo. Pelo exposto o MINITERIO PÚBLICO DE MT oferece a 

denúncia em desfavor de CARLEANDRO ALVES FARIA, como incurso nas 

penas do art.163, inciso II, do Codigo Penal, sendo ainda citado para 

defender-se do pedido de indenização dos danos às vítimas causado pela 

infração, considerando os prejuízos sofrido art.387, inciso IV, Codigo 

Processo Penal, tendo em conta a norma do art 91, inciso I, do Codigo 

Penal.

Despacho: Código 1747631. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Carleandro Alves Farias, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 177766 Nr: 9500-40.2016.811.0037

 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: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON KHRISHYNA NESNIK GERONYMO 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Indiciado(a): Jeferson Khrishyna Nesnik Geronymo Cruz, Cpf: 

03392498114, Rg: 1679097-9 SEJUS MT Filiação: Pericles Sidene da Cruz 

e Jennifer Josiane Nesnik Geronimo, data de nascimento: 03/04/1992, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), aux administrativo, 

Endereço: Rua Amalia Ometo, Nº 723, Bairro: Parque Eldorado, Cidade: 

Primavera do Leste-MT

Finalidade:NOTIFICAÇÃO 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 arguir preliminares e alegar tudo que interesse 

à 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, quando necessário.

Resumo da inicial:No dia 07 de outubro de 2015, por volta das 18h50min, 

na praça pública localizada no Centro desta cidade de Primavera do 

Leste-MT o denunciado JEFFERSON KHRISHYNA NESNIK GERONIMO 

CRUZ, trazia consigo entorpecente para consumo pessoal. Logrou-se 

apurar que, nas circustâncias de tempo e local encimadas, a guarnição da 

polícia militar, ao realizar a abordagem do autor do fato Jefferson, 

constatou que o mesmo trazia consigo em seus pertences uma porção de 

subtância analoga a maconha. Assim agindo o denunciado JEFFERSON 

KHRISHYNA NESNIK GERONIMO CRUZ incorreu na sanção do art.28 da 

Lei n° 11.343/06, pelo que ofere o MINISTERIO PUBLICO MT sua denúncia.

Decisão/Despacho:Codigo 177766. defiro o pedido contido na cota 

ministeria retro. 2. Notifique-se o acusado Jefferson Khrishyna Nesnik 

Geronimo Cruz , por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art.361, 

do CPP, com os requisitos constantes dp art.365, do mesmo diploma legal, 

para responder a acusação por escrito no prazo de 10 dias (Cpp art.396 

caput). 3. Na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar as testemunhas, ate o maximo 

de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessario 

(CPP art.396-A, caput). 4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o 

que deverá ser certificado, tornem os autos conclusos. Intimem-se e 

cumpra. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):João Henrique Santos Borges

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183387 Nr: 621-10.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE MORAIS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON DE MORAIS MEDEIROS, Cpf: 

60667425314, Rg: 0404784020104, Filiação: Aldilene Lima de Morais e 

Jose Luis Medeiros, data de nascimento: 28/06/1994, brasileiro(a), natural 

de Caxias-MA, solteiro(a), operador de prensa em algodoeira. 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: No dia 20 de janeiro de 2017, por volta das 06h00min, 

na Av. Ângelo Ravanello, n° 682, Bairro Jardim Santa Clara, nesta 

comarca e cidade de Primavera do Leste-MT, o denunciado ANDERSON 

DE MORAIS MEDEIROS conduziu veículo automotor, qual seja motocicleta 

HONDA FAN 150 CC de cor prata, com a sua capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de alcool. Na ocasião, os policiais militares 

foram acionados para atender um acidente de trânsito. Ao chegarem no 

local encontraram o denunciado com escoriações pelo corpo, decorrentes 

da queda que sofreu da motocicleta em visível estado de embriagez, com 

dificuldades de equilíbrio, odor etílico e comportamento agressivo. Pelo fato 

supracitado MINISTERIO PÚBLICO MT oferece denúncia em desfavor de 

ANDERSON DE MORAIS MEDEIROS como incurso nos termos do art.306 

do Codigo de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Código 1833871. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Anderson de Morais Medeiros, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.
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Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184435 Nr: 1129-53.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BARTOLOMEU ALVES DA SILVA, Cpf: 

80675280125, Rg: 11112506, Filiação: Maria do Socorro Alves e Antonio 

Ferreira da Silva, data de nascimento: 27/08/1977, brasileiro(a), natural de 

Sanharo-PE, solteiro(a), engenheiro agrônomo, Telefone 99262749. 

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: No dia 25 de dezembro de 2016, por volta das 

22h30min, na Av. David Riva, Bairro Jardim Riva, nesta comarca e cidade 

de Primavera do Leste-MT, o denunciado BARTOLOMEU ALVES DA SILVA 

conduziu veículo automotor qual seja, um carro GM/S 10 de cor prata, com 

sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de alcool. Na 

ocasião, os policiais militares receberam a denúncia de que o denunciado, 

conduzindo o veículo supracitado estaria em evidente estado de 

embriaguez. Ao ser abordado o suspeito iniciou fuga em alta velocidade, 

colocando em risco a sua vida e a de terceiros. Ao ser detido, costatou-se 

que o mesmo apresentava sinais de embriaguez, o teste de etilômetro não 

foi realizado ja que Bartolomeu se recusou a fazê-lo, tendo assim a 

confirmação sido feita através do Termo de Constatação de Embriaguez 

realizado pela polícia militar. Pelo exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO MT 

realiza a denúncia em desfavor de BARTOLOMEU ALVES DA SILVA como 

incurso nas penas do art.306 "caput" do CODIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO.

Despacho: Código 1844351. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Bartolomeu Alves da Silva, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185820 Nr: 1901-16.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLAN DE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DARLAN DE RODRIGUES DA SILVA, 

Filiação: Maria Celi Rodrigues da Silva e Marino Caetano da Silva, data de 

nascimento: 09/12/1969, brasileiro(a), natural de Buique-PE, solteiro(a), 

pedreiro, Telefone 66-99679739+0. 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: No dia 31 de janeiro 2017, por volta das 22h50min, na 

Av. Cuiabá, Bairro Centro, proximo ao "Bar do Paraná" na cidade e 

comarca de Primavera do Leste-MT, o denunciado DARLAN DE 

RODRIGUES DA SILVA conduziu veículo automotor, qual seja, um a 

motocicleta HONDA TITAN de cor vermelha, com sua capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de alcool. Ato contínuo, o 

denunciado confessou espontaneamente o consumo de 2 ( duas ) doses 

de cachaça. Assim ante ao fato supra mencionado, Darlan foi preso em 

flagrante delito e indiciado pela pratica do crime de embriaguez ao volante. 

Dito o exposto, o MINISTERIO PÚBLICO MT denucia DARLAN DE 

RODRIGUES DA SILVA pelo delito tipificado no art.306 do CÓDIGO DE 

TRÂNSITO BRASILEIRO.

Despacho: Código 1858201. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Darlan de Rodrigues da Silva, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186098 Nr: 2065-78.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELI FARIA PLANCHERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDELI FARIA PLANCHERSKI, Cpf: 

02815027909, Rg: 78711302, Filiação: Anair Faria Plancherski e Parailho 

Plancherski, data de nascimento: 17/12/1979, brasileiro(a), natural de 

Iretama-PR, solteiro(a), op de máquina,, Telefone 66-999256616. 

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: No dia 18 de fevereiro de 2017, por volta das 17h40min, 

em via pública, qual seja Av. Ângelo Ravanello, Bairro Jardim Progresso, 

nesta cidade e comarca de Primavera do Leste-MT, o denunciado 

VALDELI FARIA PLANCHERSKI conduziu veículo automotor, sendo 

marca/modelo Corsa de cor verde, com capacidade psicomotora alterada 

em razão da influência de alcool. Na oportunidade policias militares foram 

acionados para atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito 

onde um dos condutores estaria embriagado. Ao chegarem no local, os 

policiais depararam-se com o denunciado visivelmente embriagado. Diante 
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dos fatos o acusado foi preso em flagrante delito pelo crime de 

embriaguez ao volante, e foi encaminhado a delegacia para que se 

tomasse as medidas cabíveis. Assim, com o fato ante exposto, o 

MINISTÉRIO PÚBLICO MT oferece denúncia do acusado como incurso das 

penas do art.306 da Lei n° 9.503/97.

Despacho: Código 1860981. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Valdeli Faria Plancherski, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186402 Nr: 2200-90.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EDUARDO ARAÚJO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCAS EDUARDO ARAÚJO MARCOS, 

Filiação: Antonio Marcos e Alessandra Magda de Oliveira Araújo, data de 

nascimento: 26/03/1998, brasileiro(a), natural de Primavera do Leste-MT, 

solteiro(a), menor, Telefone 96093462. 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: No dia 15 de março de 2017, por volta das 16h15min, na 

residência localizada na rua TOSCANA, N° 193, Bairro Vitória Régia, nesta 

cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado LUCAS EDUARDO 

ARAÚJO MARCOS, em comunhão de esforços e conjunto de vontades 

com outro indivíduo não identificado, subtraíram para si ou para outrem, 

mediante arrombamento, coisa alheia móvel, cosistente em várias bijuterias 

e dois anéis de ouro, pertencentes a vítima CLAUDETE FERREIRA DE 

ARAÚJO. Na mesma ocasião, o denunciado LUCAS EDUARDO ARAÚJO 

MARCOS atribuiu falsa identidade, afirmando chamar-se JONAS 

GUILHERME PEREIRA FRAZÃO, no intuito de obter vatagem em proveito 

próprio, qual seja, o benefício de primariedade e não responder a uma 

ação criminal. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia em desfavor de LUCAS EDUARDO ARAÚJO MARCOS, como 

incurso nas sanções do art. 155, §4°, incisos I e IV, c/c com o Art. 307, 

ambos código penal.

 Despacho: Código 1864021. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Lucas Eduardo Araújo Marcos, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186472 Nr: 11679-44.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEYLIANE DE OLIVEIRA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEYLIANE DE OLIVEIRA NERES, Filiação: 

Rosana Pereira de Oliveira e João Pereira Neres de Oliveira, data de 

nascimento: 17/05/1995, brasileiro(a), natural de Primavera do Leste-MT, 

solteiro(a), menor. 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: No dia 02 de março de 2016, por volta das 21h24min, na 

rua Pinheiro, n° 1263, Bairro Padre Onesto Costa, nesta cidade e comarca 

de Primavera do Leste-MT, a denunciada LEYLIANE DE OLIVEIRA NERES, 

ameaçou a vítima F.L.S.M. por palavras, prometendo causar-lhe mal injusto 

e grave. Logrou-se apurar que a acusada é a atual convivente do 

ex-namorado da ofendida, e que nas circunstâncias de tempo e local 

encimadas, por motivos outros, a acusada Leyliane ameaçou a vítima por 

mensagem celular. Assim agindo a denunciada LEYLIANE DE OLIVEIRA 

NERES incorreu nas sanções do art.147 do CODIGO PENAL, portanto o 

MINISTERIO PÚBLICO MT oferece denúncia em desfavor da acusada.

Despacho: Código 1864721. Defiro o pedido contido na cota ministerial de 

fl. 78.2. Cite-se a acusada Leyliane de Oliveira Neres, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, a acusada 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 a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187242 Nr: 8715-15.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ DA SILVA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:Notificação

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Andre Luiz da Silva Pires, Rg: 23953918 Filiação: 

Domingos Savio Leite Pires e Luzia Pires da Silva, data de nascimento: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 130 de 529



02/06/1996, brasileiro(a), natural de Campo verde-MT, solteiro(a), 

montagem de silo, Endereço: Rua T Iii, S/nº, Bairro: Irantinópolis ii, Cidade: 

Poxoréu-MT

Finalidade:NOTIFICAÇÃO 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 arguir preliminares e alegar tudo que interesse 

à 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, quando necessário.

Resumo da inicial:No dia 22 de novembro de 2015, por volta das 15h00min, 

em uma residencia localizada na Rua Zenilton F. Campos, s/n, Bairro 

Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste-MT o denunciado ANDRÉ 

LUIZ DA SILVA PIRES foi detido por associação ao tráfico e ter em 

depósito, com intuito de comercialização várias porções de maconha, 

droga capaz de determinar dependência física e psiquica, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 

consoante positivo laudo de constatação. Pelo exposto o MINISTÉRIO 

PÚBLICO MT oferece denúncia em desfavor de ANDRE LUIZ DA SILVA 

PIRES como incurso nas penas dos artigos 33, 'caput' e 35 'caput' ambos 

da Lei 11.343/06.

Decisão/Despacho:Codigo 187242. Defiro o pedido contido na cota 

ministeria retro. 2. Notifique-se o acusado Andre Luiz da Silva Pires, por 

edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art.361, do CPP, com os 

requisitos constantes do art.365, do mesmo diploma legal, para responder 

à acusação, por escrito no prazo de 10 dias ( CPP, art.396, caput) 3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o maximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimaçao, quando necessário (CPP 

art.396-A, caput). 4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos. Intimem-se e cumpra. 

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):João Henrique Santos Borges

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188739 Nr: 3286-96.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRA DA SILVA FERREIRA, Cpf: 

03929875110, Rg: 20073453, Filiação: Edileuza Maria da Silva Ferreira e 

Laudislau Abilio Ferreira, data de nascimento: 16/05/1991, brasileiro(a), 

natural de Belmonte-PE, solteiro(a), caixa de mercado, Telefone 

66996279786. 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: No dia 23 de abril de 2017, por volta das 21h20min, na 

rua São Paulo, Bairro Centro, nesta ciade de Primavera do Leste//MT, a 

denunciada LEANDRA DA SILVA FERREIRA, conduziu veículo automotor, 

com sua capacidade psicomotora alterada em influência de álcool. O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denúncia em 

desfavor de LEANDRA DA SILVA FERREIRA, como incurso nas sanções 

do art. 305, "caput" e 306 ambos da Lei n° 9.503/97.

Despacho: Código 1887391. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se a acusada Leandra da Silva Ferreira, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, a 

acusada 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 a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57639 Nr: 5248-72.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANGELIM DOS SANTOS BARALDI, Cpf: 

22287965068, Rg: 6036808241, Filiação: Florindo Baraldi e Erma dos 

Santos Baraldi, data de nascimento: 29/03/1955, brasileiro(a), natural de 

Campo Novo-RS, casado(a), agricultor, Telefone 3498-3888. 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: No dia 12 de dezembro de 2006, na Câmara Municipal 

de Primavera do Leste, Av. Inácio Castelli, n°215, Bairro Castelândia, nesta 

comarca e cidade, o denunciado ANGELIN DOS SANTOS BARALDI fez 

inserir declaração falsa e diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de 

prejudicar o direito ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente 

relevante.Na ocasião o denunciado, que era presidente da CAMARA 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, irresignado com o prosseguimento 

de sessão da casa de 11/12/2016, sem sua presença, na qual foi 

escolhida a nova mesa diretora , apos ter ocorrido a sessão e sido 

lavrada a Ata n°049/2006 fls 24/28, procurou a servidora da casa e 

digitadora da mesma, determinou que fosse lavrada outra ata, com o 

mesmo numero na qual modificou e alterou ocorrências em benefício 

próprio. Assim agindo, incorreu o denunciado nas sanções do art.299 

"caput" e parágrafo único do CÓDIGO PENAL, oferecendo assim a 

DENÚNCIA através do MINISTERIO PÚBLICO-MT.

Despacho: Código 576391. Defiro o pedido contido na cota ministerial de fl. 

122.2. Cite-se o acusado Angelim dos Santos Baraldi, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114955 Nr: 5469-16.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAILDA SORIA BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HAILDA SORIA BUSTAMANTE, Cpf: 

01023221047, Rg: 3093934713, Filiação: Saul Mello Bustamante e Esther 

Gricelda Soria Bustamate (documento), data de nascimento: 05/07/1977, 

brasileiro(a), natural de Guarai-RS, solteiro(a), auxiliar de cozinha, 

Telefone 9999-5047. 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: No dia 12 de julho de 2012, por volta da meia noite, na 

rua Alexo Szacosky, n° 450 (fundos), Bairro Castelândia, nesta cidade de 

Primavera do Leste, a denunciada HAILDA SORIA BUSTAMENTE provocou 

aborto em si mesma, fazendo uso de medicamento abortivos. Desde o 

inicio da gravidez, por ser indesejada, a mesma consumia medicação 

abortiva, e no dia do fato sentiu fortes dores e também teve sangramento, 

momento em que o feto saiu e a denunciada em ato contínuo cortou o 

cordão umbilical, colocou o feto em uma sacola, e achando que o mesmo 

estivesse morto, se deslocou ao Pronto Atendimento Municipal PAM, onde 

foi constatado após exames, o abortamento. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GRoSSO denúncia em desfavor de HAILDA SORIA 

BUSTAMENTE nas sanções do artigo 124"caput", do código penal.

Despacho: Código 1149551. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se a acusada Hailda Soria Bustamente, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, a 

acusada 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 a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172582 Nr: 6596-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSMAR SILVA JUNIOR, Cpf: 

97179710130, Rg: 1282378-3, Filiação: Osmar Silva e Ivanir de Lourdes de 

Oliveira (documento), data de nascimento: 24/12/1979, brasileiro(a), 

natural de Campo Mourão-PR, convivente, jardineiro, motorista, 

caminhoneiro, Telefone 66-9685-0962. 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: No dia 10 de junho de 2016, por volta das 16h40min, na 

Av. Belo Horizonte, s/n, Bairro Centro-Leste, nesta comarca e cidade de 

Primavera do Leste-MT o denunciado OSMAR SILVA JÚNIOR conduzia 

veículo automotor, qual seja, um carro da marca VW Gol, de cor vermelha 

com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de alcool. Na 

ocasiao, a policia militar estava realizando rondas de rotina, quando 

avistou o denunciado conduzindo seu veículo e fazendo derrapagens. Ato 

contínuo, realizaram a aboradagem do suspeito e constaram que o mesmo 

apresentava visível estado de embriaguez, sendo-lhe oferecido o teste de 

etilômetro o mesmo se negou a fazê-lo, razão pela qual foi dada voz de 

prisão ao denunciado. Ante o exposto incorreu o denunciado OSMAR 

SILVA JÚNIOR nas sanções do art.306 da Lei 9.503/97 motivo pelo qual o 

MINISTERIO PÚBLICO oferece sua denúncia.

Despacho: Código 1725821. Defiro o pedido contido na cota ministerial de 

fl. 61.2. Cite-se o acusado Osmar Silva Junior, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173754 Nr: 7269-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIS OURIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON LUIS OURIQUE, Cpf: 

99026864191, Rg: 13134043, Filiação: Madalena Pereira Ourique e José 

Carlos Ourique, data de nascimento: 30/07/1980, brasileiro(a), natural de 

Porto Alegre-RS, convivente, gestor comercial, Telefone 65-9+9923-4488. 

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: No dia 21 de agosto de 2016, por volta das 05h20min, 

em via pública, qual seja Av, Paraná, n° 431, bairro Centro, nesta cidade 

de Primavera do Leste M/T, o denunciado EDSON LUIS OURIQUE conduziu 

veículo automotor, com sua capacidade psicomotora alterada em influência 

de álcool. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia em desfavor de EDSON LUIS OURIQUE, como incurso nas 

sanções do art. 306 , § 1°, INCISO I do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Código 1737541. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Edson Luis Ourique, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

de Direito

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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174759 Nr: 7813-28.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICO DE OLIVEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAICO DE OLIVEIRA ROCHA, Cpf: 

04737664189, Rg: 19673744, Filiação: Selma Anicesio de Oliveira Rocha e 

Manoel Oliveira da Silva Rocha, data de nascimento: 03/09/1985, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), lavador de carro, 

Telefone 9603-6180. 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: No dia 09 de junho de 2016, por volta das 15h30min, na 

rua Seriguela, n° 829, Bairro Buritis, nesta cidade de Primavera do Leste, 

M/T, o denunciado MAICO DE OLIVEIRA ROCHA foi detido em flagrante 

delito pois adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser 

produto de crime, qual seja 1(um) automóvel corolla, bem como adulterou o 

sinal identificador do veículo automotor já citado. O MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GRSOSSO denúncia em desfavor de MAICO DE 

OLIVEIRA ROCHA, como incurso nas sanções do art. 180 "caput" e artigo 

311 "caput", ambos do código penal.

Despacho: Código 1747591. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Maico de Oliveira Rocha, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176687 Nr: 8884-65.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIERRY ERISON SANTOS DE SOUZA, 

ALEXSANDER SILVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXSANDER SILVEIRA NETO, Cpf: 

02859265279, Rg: 2158853-8, Filiação: Fausto Antonio Neto e Maria Celma 

Silveira Neto, data de nascimento: 11/04/1996, brasileiro(a), natural de 

Espigão do Oeste-RO, solteiro(a), estudante, instalador de som, Telefone 

99777746. 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: Em data e horário incerto mas entre o mês de julho de 

2016 e o dia 23 de setembro de 2016, na cidade de Paranatinga/MT e 

nesta cidade de Primavera do Leste /MT, o denunciado ALEXSANDER 

SILVEIRA NETO adquiriu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia 

ser produto do crime de adulteração, qual seja, 01(uma) motocicleta. O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denúncia em 

desfavor de ALEXSANDER SILVEIRA NETO como incurso nas sanções do 

artigo 180 "caput", do código penal.

Despacho: Código 1766871. Defiro o pedido contido na cota ministerial de 

fl. 61.2. Cite-se o acusado Alexsander Silveira Neto, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 180453 Nr: 10820-28.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BARBOSA BEDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 180453

Vistos.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de MARCOS BARBOSA BEDAS 

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 2.I da cota ministerial de fl. 35, 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, com tudo defiro 2.II da mesma.

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 

05.09.2017 ás 14:10 hs.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182962 Nr: 398-57.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERASMO CARLOS ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERASMO CARLOS ORTIZ, Cpf: 

61691798134, Rg: 270366337, Filiação: Dirce Antunes Ortiz e Jose Ortiz 

Sobrian, data de nascimento: 26/01/1972, brasileiro(a), natural de 

Palmital-SP, solteiro(a), operado de maquinas e vendedor, Telefone 

6699187773. 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: No dia 14 de janeiro de 2017, por volta das 10h37min, 

na BR 070, Km 287, sentido decrescente, nesta cidade de Primavera do 

Leste M/T, o denunciado ERASMO CARLOS ORTIZ conduziu veículo 

automotor, com sua capacidade psicomotora alterada em influência de 

álcool. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GRSOSSO denúncia 

em desfavor de ERASMO CARLOS ORTIZ, como incursso nas sanções do 

art. 306, "caput" do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Código 1829621. Defiro o pedido contido na cota ministerial de 

fl. 46.2. Cite-se o acusado Erasmo Carlos Ortiz, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184893 Nr: 1407-54.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MOISÉS DE SOUZA OLIVEIRA, Cpf: 

05544293147, Rg: 26061171, Filiação: Wemerson de Oliveira e Andréia 

Aparecida de Andrade de Souza, data de nascimento: 09/12/1990, 

brasileiro(a), convivente, serviços gerais, reciclador, pedreiro, Telefone 

66-9998-2910. 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: FATO I No dia 14 de fevereiro de 2017 por volta das 

16h00min, na residência localizada à rua cerejeira, n° 625, Bairro Buritis, 

nesta cidade de Primavera do Leste M/T, o denunciado MOISES DE SOUZA 

OLIVEIRA, deu início ao ato de subtrair, para si ou para outrem, mediante 

esclada e rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, só não atingindo o 

resultado almejado por circunstâncias alheias à sua vontade , qual seja, a 

chegada da vítima que frustrou a empreitada criminosa. FATO II No dia 14 

de fevereiro de 2017, logo após a prática do fato acima narrado, nas 

depedências da delegacia de roubos e furtos desta cidade de Primavera 

do Leste M/T, o denunciado MOISES DE SOUZA OLIVEIRA, atribuiu-se 

falsa identidade , confoirme fl 36-IP, no intuito de obter vantagem em 

proveito próprio , qual seja, não ser, descoberto a sua verdadeira 

identidade, pois respondia por diversos processos criminais. Pelo exposto 

o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADE DE MATO GROSSO, DENUNCIA, 

MOISÉS DE SOUZA OLIVEIRA, como incurso nas penas do artigo 155,§ 4°, 

incisos I e II, E ARTIGO 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

Despacho: Código 1848931. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Moisés de Souza Oliveira, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).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 a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196057 Nr: 11708-94.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO JOSÉ MANOEL DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CÍCERO JOSÉ MANOEL DE SALES, Rg: 

99099037105, Filiação: João Manoel de Sales e Maria de Lourdes de 

Sales, data de nascimento: 08/11/1977, brasileiro(a), natural de 

Araripe-CE, solteiro(a), vaqueiro. 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: Consoante ressai do autos, no dia 13 de dezembro de 

2016, por volta das 20h50min, na rua Júlio Pisset, s/n, bairro Novo 

Horizonte, nesta comarca, o denuciado CÍCERO MANOEL JOSÉ DE SALES, 

praticou vias de fato em desfavor da vítima Adirano Graciliano da Silva, 

pois o denunciado CÍCERO DA POSSE DE OBJETO CORTANTE, INVESTIU 

CONTRA A CONVIVENTE DA VÍTIMA ADRIANO. CÍCERO MANOEL JOSÉ DE 

SALES incorreu na sanção do artigo 21, caput, do decreto lei n. 3.688/41.

Despacho: Código 196057Vistos.1.Não verificados os casos de rejeição 

liminar previsto no art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de 

CÍCERO JOSÉ MANOEL DE SALES, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).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 
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a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO 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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001697-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

1001697-43.2017.8.11.0040 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 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, haja vista o retorno dos 

autos da SUPERIOR INSTÂNCIA. Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000206-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO APARECIDO DA COSTA OAB - SP398605 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000206-64.2018.8.11.0040 

AUTOR: ALTAMIR JOSE DE SOUZA RÉU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DO SALDO DEVEDOR DO 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL, proposta por ALTAMIR JOSE 

DE SOUZA em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qual requer a 

revisão e exclusão de cláusulas contratuais estipuladas em mútuo 

imobiliário. É o relatório. Decido. Analisando o presente feito, constato que 

a competência para julgamento do feito é da Justiça Federal. Resta 

cristalizada no enunciado da Súmula nº 150/STJ a orientação de que a 

Justiça Federal é competente para verificar a existência de eventual 

interesse jurídico no processo em que a União é parte, nos seguintes 

termos: "COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA 

DE INTERESSE JURÍDICO QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO, 

DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS.". Ademais, a 

Constituição Federal assim determina: 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; É evidente, portanto, que a competência para processar e julgar 

a demanda, prevista pela Constituição Federal, é da Justiça Federal. 

Sendo assim, com suporte no acima exposto, reconheço a incompetência 

deste juízo, e DECLINO a competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação e determino a remessa deste 

processo, para a Sede da Justiça Federal de Sinop/MT. Às providências. 

Sorriso/MT, 01 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000292-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARNIVALI (AUTOR)

EDNA MARIA CARNIVALI (AUTOR)

MARCIA REGINA CARNIVALI SCHUHMACHER (AUTOR)

SIMONE CARNIVALI (AUTOR)

ODAIR ROBERTO CARNIVALI (AUTOR)

SERGIO HENRIQUE CARNIVALI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE RISSARDI SILVESTRO (RÉU)

ALCIONIR PAULO SILVESTRO (RÉU)

RENATO ZENARO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000292-35.2018.8.11.0040 

AUTOR: SIMONE CARNIVALI, EDNA MARIA CARNIVALI, SERGIO 

HENRIQUE CARNIVALI, LUIZ CARNIVALI, MARCIA REGINA CARNIVALI 

SCHUHMACHER, ODAIR ROBERTO CARNIVALI RÉU: ALCIONIR PAULO 

SILVESTRO, GISELE RISSARDI SILVESTRO, RENATO ZENARO Vistos etc. 

Cuida-se de ação de destituição de administrador de sociedade proposta 

por SIMONE CARNIVALI, EDNA MARIA CARNIVALI, SERGIO HENRIQUE 

CARNIVALI, LUIZ CARNIVALI, MARCIA REGINA CARNIVALI 

SCHUHMACHER e ODAIR ROBERTO CARNIVALI em desfavor de ALCIONIR 

PAULO SILVESTRO, GISELE RISSARDI SILVESTRO e RENATO ZENARO, 

todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na 

inicial. Com a exordial vieram os documentos inseridos nos eventos de nº 

11518403 e seguintes. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Analisando a peça inicial 

verifica-se a existência de continência entre o presente feito e os autos 

de nº 1000271-59.2018.8.11.0040, distribuído em 25/01/2018, em trâmite 

neste Juízo, uma vez que, entre eles, há identidade quanto às partes e à 

causa de pedir, circunstâncias que configuram a relação de continência 

entre as ações referenciadas, na forma do artigo 56, do CPC, in verbis. 

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver 

identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por 

ser mais amplo, abrange o das demais. Em análise ao comprovante de 

protocolo da demandada 1000271-59.2018.8.11.0040, verifica-se a 

referida ação fora proposta anteriormente, ademais, verifica-se naquele 

feito maior abrangência quanto aos pedidos formulados. Neste diapasão o 

artigo 57 do CPC, dispõe o seguinte, in verbis: Art. 57. Quando houver 

continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no 

processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução 

de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. 

Assim, como se extrai pelo dispositivo legal acima, a extinção do feito é 

medida que se impõe, razão pela qual, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM JULGAMENTO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso X, do 

Código de Processo Civil. DECLARO esta PUBLICADA com a inserção no 

Sistema PJE. DISPENSADO o registro, nos termos do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 31 de Janeiro 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000271-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONIR PAULO SILVESTRO (AUTOR)

RENATO ZENARO (AUTOR)

GISELE RISSARDI SILVESTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR ROBERTO CARNIVALI (RÉU)

SERGIO HENRIQUE CARNIVALI (RÉU)

EDNA MARIA CARNIVALI (RÉU)

MARCIA REGINA CARNIVALI SCHUHMACHER (RÉU)

LUIZ CARNIVALI (RÉU)

JAMES STEWART SAMOGIM (RÉU)
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SIMONE CARNIVALI (RÉU)

MARIA APARECIDA DA SILVA CARNIVALI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000271-59.2018.8.11.0040 

AUTOR: ALCIONIR PAULO SILVESTRO, GISELE RISSARDI SILVESTRO, 

RENATO ZENARO RÉU: LUIZ CARNIVALI, MARIA APARECIDA DA SILVA 

CARNIVALI, MARCIA REGINA CARNIVALI SCHUHMACHER, ODAIR 

ROBERTO CARNIVALI, JAMES STEWART SAMOGIM, SIMONE CARNIVALI, 

EDNA MARIA CARNIVALI, SERGIO HENRIQUE CARNIVALI Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, 

ajuizada por RENATO ZENARO, ALCIONIR PAULO SILVESTRO e GISELE 

RISSARDI SILVESTRO em face de LUIZ CARNIVALI e OUTROS, todos 

qualificados nos autos. Ocorre que, o autor atribuiu a causa o valor de R$ 

50.000,00, no entanto, referido valor está aquém do proveito econômico 

pretendido, vez que pugna pela declaração de nulidade de diversos atos 

jurídicos praticados em sede de assembleia extraordinária da sociedade 

OCX INCORPORAÇÕES SPE LTDA, dentre eles a destituição dos 

requerentes da administração societária. Diante disso, escorreita a 

determinação para que se se promova a adequação do valor da causa, 

passando a constar o valor do contrato social da empresa proporcional à 

participação social dos sócios ora requerentes. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial recente: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

TUTELA DE URGÊNCIA E VALOR DA CAUSA Agravante que pretende a 

imediata suspensão de atos societários e a destituição dos 

administradores da empresa. Alegação de nulidades não aferíveis de 

pronto. Necessidade de instrução. Ausentes os requisitos do art. 300 do 

NCPC. Adequação do valor da causa, fixado pela proporção da 

participação no capital social ao valor do contrato de mútuo questionado. 

Provimento, em parte, apenas para fixar o valor da causa em R$ 

5.735.173,19. (TJ-SP AGRAVO Nº 2244991-87.2016.8.26.0000. Julgado: 2 

de agosto de 2017. Relator: ENIO ZULIANI) Sendo assim, previamente ao 

processamento da demanda ajuizada, com fulcro no art. 320 e 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para emendar a inicial amoldando-se o valor 

da causa àquilo que prescreve o art. 292 do CPC, atribuindo valor 

equivalente ao proveito econômico pretendido no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 31 de Janeiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000277-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. D. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000277-66.2018.8.11.0040 

AUTOR: SILVANA GUEIZ DA SILVA RÉU: JOADIR APARECIDO BENITES DE 

LIMA Vistos etc. Analisando detidamente a exordial verifica-se que o autor 

não a instruiu corretamente, eis que não juntou cópia da sentença, bem 

como a sua certidão de transito em julgado. Desta forma, INTIME-SE a 

autora para sanar a irregularidade acima apontada, no prazo de 15 (dez) 

dias em consonância com o acima exposto, sob pena de seu 

indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do CPC. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT01 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000232-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINALVA DE JESUS DO CARMO FURTADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000232-62.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA 

REQUERIDO: DINALVA DE JESUS DO CARMO FURTADO Vistos etc. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA., em desfavor de DINALVA DE JESUS DO 

CARMO FURTADO, ambos devidamente qualificados no presente feito, 

aduzindo em breve síntese, que celebrou com a parte requerida contrato 

de alienação fiduciária, visando a participação em grupo de consórcio de 

nº 010212 cota 0110, no valor de R$ 49.204,62 (quarenta e nove mil e 

duzentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), a ser pago em 

parcelas mensais e consecutivas para aquisição do seguinte bem: UM 

AUTOMÓVEL MARCA FORD, MODELO KA SEL 1.5 SD, ANO FAB/MOD 

2015/2015, COR BRANCA, CHASSI 9BFZH54J0F8240519,PLACA 

QBL6445, RENAVAN 01051889720. Salienta que o requerido tornou-se 

inadimplente, acarretando consequentemente, o vencimento antecipado da 

dívida, a qual perfaz o total de R$ 30.439,74(trinta mil, quatrocentos e trinta 

e nove reais e setenta e quatro centavos). Em razão disso foi constituído 

em mora, porém, continuou inadimplente. Ao final, afirmando estarem 

presentes os requisitos legais, requer a concessão da liminar de busca e 

apreensão do bem acima descrito. Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Não há dúvidas de 

que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto 

comprovados todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos 

daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado pela Lei nº 10.931/2004. 

Nessa senda e, levando-se em conta as razões expedidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as 

alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio 

autor, na pessoa de seu representante legal, mediante termo de 

compromisso. Após executada a medida liminar, CITE-SE a parte requerida 

para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 

911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa; e b) no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, §3º com as alterações dada pela Lei nº 10.931/04. 

CONSIGNE-SE no mandado as advertências legais contidas no art. 344 do 

Novo Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 31 de Janeiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000232-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINALVA DE JESUS DO CARMO FURTADO (REQUERIDO)

 

1000232-62.2018.8.11.0040 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, 6 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000267-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000267-22.2018.8.11.0040 

AUTOR: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO 

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM RÉU: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. 

Analisando detidamente a exordial, verifico que a parte autora deixou de 

recolher as custas processuais devidas. Desta feita, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias em 

consonância com o acima exposto, sob pena de seu indeferimento, na 

forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do 

CPC. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 30 de Janeiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000219-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DE OLIVEIRA WEISSINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLA CAMPOS WESCHENFELDER OAB - MS19372 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILIA GABRIELA DE SOUZA LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000219-63.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: FREDERICO DE OLIVEIRA WEISSINGER REQUERIDO: 

MARILIA GABRIELA DE SOUZA LOPES Vistos etc. Analisando a exordial, 

observa-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 954,00 (novecentos 

e cinquenta e quatro reais), no entanto, referido valor esta aquém de 

proveito econômico pretendido na demanda, uma vez que, se tratando de 

ação de divórcio com pedido de exoneração de alimentos, ante da 

inexistência de bens a partilhar, o valor da causa deve corresponder à 

anuidade dos valores alimentares. Nesse sentido é o entendimento dos 

Tribunais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. VALOR DA CAUSA. O valor da causa na ação de 

exoneração de alimentos deve corresponder à anuidade dos valores 

alimentares fixados em favor da alimentada, incluídas todas as fontes 

pagadoras. NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70066237660, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 24/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Â AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO.1. O valor da 

causa em ação de exoneração de alimentos deve corresponder a uma 

anuidade dos alimentos fixados. Decisão unânime.DecisãoVistos, 

relatados e discutidos os presentes autos, acordam os componentes da 

2ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Piauí, por 

unanimidade, para conhecer do recurso e dar-lhe provimento reformando 

a decisão recorrida, para seja deferida a justiça gratuita, nos termos da 

decisão de fls. 64/66. O Ministério Público Superior deixou de opinar por 

não vislumbrar interesse público a justificar a sua intervenção. (TJPI - 

Agravo de Instrumento N° 00052448320108180000 Publicação19/12/2014. 

Julgamento: 26 de Agosto de 2014. Relator Des. Brandão de Carvalho). 

Ademais, constata-se que o autor deixou de recolher as custas 

processuais devidas. Assim, ante o exposto, DETERMINO a emenda da 

exordial, em consonância com o disposto art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do CPC, a fim de que o autor proceda a retificação do valor 

atribuído à causa, bem como promova o recolhimento das custas e taxa 

processuais devidas, assinalando prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 01 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000238-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LASCH PRATES OAB - RS96406 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000238-69.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: EDSON GUSTAVO STARLICK EMBARGADO: C.VALE - 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Vistos etc. Cuida-se de embargos à 

execução ofertados por EDSON GUSTAVO STARLICK em desfavor de C. 

VALE COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL, ambos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. 

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o embargante 

formulou pedido de justiça gratuita. Contudo, considerando que este é 

agricultor e diante do valor da presente demanda, o qual é considerável, 

torna-se crível, pois, que possui capacidade financeira para efetuar o 

recolhimento das custas. Assim, entendo incabível a concessão das 

benesses do art. 98, do CPC, conforme requerido. Sobre o tema, trago a 

baila os julgados abaixo. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO MONITÓRIA - BUSCA DE CRÉDITO DE VULTOSO VALOR PELA 

PARTE NA DEMANDA - REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - PARTE QUE ALEGA NÃO 

POSSUIR OUTROS BENS E QUE RECEBE APENAS APOSENTADORIA DO 

INSS EM VALOR QUE NÃO LHE PERMITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NESSE SENTIDO NOS 

AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DO PLEITO DADAS AS 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. O juiz pode indeferir o pedido de 

assistência judiciária gratuita se tiver fundadas e motivadas razões para 

isso, conforme exegese do art. 5º da Lei n. 1.060/50 e do art. 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal, sem ofensa ao princípio do devido processo legal. 

2. Tendo o legislador objetivado, com a promulgação da Lei n. 1060/50, 

permitir o acesso gratuito à Justiça às pessoas menos favorecidas, isto é, 

necessitadas (art. 1º, caput), é de ser analisado o caso concreto para a 

concessão deste benefício. 3. Hipótese em que a ausência de provas 

seguras quanto à impossibilidade financeira de a parte arcar com as 

custas processuais, aliada ao fato de a ação por ela intentada ter como 

objeto o recebimento de quantia vultosa, conduzem à manutenção do 

indeferimento do seu pedido de assistência judiciária gratuita” (AI nº 

32317, 2009, Des. José Ferreira Leite). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido 

de assistência judiciária gratuita. INTIME-SE o autor para que proceda ao 

recolhimento das custas e despesas processuais devidas, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Às providências. Sorriso/MT., 

01 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000302-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON LUIZ BASSO (EXECUTADO)

SANDRO ADRIANO SCHMITT (EXECUTADO)

VANOR JOSE BASSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000302-79.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: SANDRO 

ADRIANO SCHMITT, VILSON LUIZ BASSO, VANOR JOSE BASSO Vistos 

etc. De pronto, analisando detidamente o feito, observo que não se acha 

nos autos o comprovante de recolhimento da guia relativa às custas e 

taxa judiciária. Desta feita, em consonância com o disposto no Provimento 

n. 22/2016-CGJ (art. 2º), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, na 

forma do disposto no art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 01 de Fevereiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000356-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ANTUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000356-45.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ANTONIO ANTUNES Vistos etc. Cuida-se de 

ação de busca e apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA S/A em 

desfavor de ANTONIO ANTUNES, ambos devidamente qualificados no 

presente feito, aduzindo em breve síntese que, mediante contrato de 

financiamento para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, 

obrigou-se o requerido a pagar a importância financiada em 48 parcelas 

iguais e consecutivas, com vencimento final em 26/11/2018, para 

aquisição do bem descrito na inicial. No item “6” da exordial, afirma o autor 

que a totalidade do débito devido pela parte requerida importa em R$ 

11.712.27 (onze mil e setecentos e doze reais e vinte e sete centavos) 

entre parcelas vencidas e vincendas. Entretanto, nota-se que o autor 

atribuiu à causa o valor de R$ 6.510,69 (seis mil e quinhentos e dez reais 

e sessenta e nove centavos). Assim, é cediço que, em ações desta 

natureza, o valor da causa deve corresponder ao saldo devedor em 

aberto, o qual engloba as parcelas vencidas e vincendas. Nesse sentido, 

oportuno o julgado abaixo: RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA 

CAUSA. Nas ações fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor 

atribuído à causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que 

engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. 

Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não 

p r o v i d o .  ( P r o c e s s o :  A I  2 0 3 1 0 1 6 7 9 2 0 1 6 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2031016-79.2016.8.26.0000. Relator: Marcondes D'Angelo. Julgamento: 

10/03/2016. Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 

14/03/2016.) No mais, observa-se ainda, que a parte requerente não 

encartou aos autos comprovante de recolhimento das custas judiciais e 

taxa judiciária. Além disso, a notificação extrajudicial do requerido deixou 

de ser entregue, uma vez que o mesmo estaria ausente (id. 11544872, 

pag.2). Nesse sentido, é imprescindível que a inicial venha acompanhada 

da prova de constituição em mora do devedor que, segundo a 

jurisprudência, pode se dar mediante protesto, ou recebimento de 

notificação via AR. Oportuno o julgado abaixo: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA DO DEVEDOR. 

CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1- 

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou à 

Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora Agravado, quanto 

à sua constituição em mora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. 2- 

Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta Corte de que para a 

propositura da ação de busca e apreensão e para a constituição em mora 

é necessária a prévia comunicação do devedor por meio de notificação 

extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos para o 

endereço do devedor com comprovação de seu recebimento, dispensada 

a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, pela análise dos 

documentos, restou descumprido o requisito da validade da notificação 

extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado "que a 

notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, expedida a 

seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo seguinte 

motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, conforme 

comprovante de entrega que faz parte integrante deste Certificado de 

Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas efetuadas e 

prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O telegrama 

não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será devolvido ao 

remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo improvido. (TRF-2 

- AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME 

DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, OITAVA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) Ademais, na 

eventualidade de não ser possível a entrega da correspondência na 

residência do destinatário, apregoa-se a possibilidade de que a intimação 

ocorra por edital, desde que comprovado nos autos que foram esgotadas 

as tentativas de intimação pessoal da parte devedora/ré. Nesse sentido, 

oportuno o julgado abaixo: APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de 

busca e apreensão (Decreto-lei nº 911/1969) julgada extinta sem 

julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do CPC. Intimação 

do protesto do título feita por edital. Inexistência de prova da tentativa de 

notificação pessoal do devedor. A intimação do devedor por edital é 

autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da Lei nº 

9.492/97, desde que esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do 

devedor fiduciante. Ineficácia do ato notarial. Mora não comprovada. Falta 

de requisito essencial. Aplicação da Súmula nº 72 do C. STJ. Sentença 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10066999420148260132 

SP 1006699-94.2014.8.26.0132, Relator: Sergio Alfieri, Data de 

Julgamento: 15/12/2015, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 17/12/2015) Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no que tange 

a comprovação da mora da parte requerida, bem como retificar o valor da 

causa, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, 

procedendo ao recolhimento da taxa e custas judiciais, sob pena de 

indeferimento e consequente extinção. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 02 de Fevereiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000284-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA DA SILVA MARTINS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES OAB - 902.219.741-72 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000284-58.2018.8.11.0040 

AUTOR: JOAO BATISTA MARTINS RÉU: MARIA EDUARDA DA SILVA 

MARTINS REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES Vistos 

etc. Cuida-se da ação de revisional de alimentos c/c com pedido de tutela 

antecipada de urgência proposta por JOÃO BATISTA MARTINS, em 

desfavor de MARIA EDUARDA DA SILVA MARTINS, representada por sua 

genitora MARIA APARECIDA DA SILVA, todos devidamente qualificados 

nos autos, alegando, em síntese, que nos autos da Ação de Investigação 

de Paternidade que tramitou perante a 2ª Vara Cível desta Comarca de 

Sorriso, MT, sob o código 110141, o requerente ficou obrigado a prestar 

alimentos em prol da filha, Maria Eduarda da Silva, em valor equivalente a 

42% do salário mínimo vigente. No entanto, alega que atualmente sua 

condição econômica sofreu considerável alteração, sendo que ele e a 

esposa têm a renda aproximada de R$ 981,84 (novecentos e oitenta e um 

reais e oitenta e quatro centavos). Por tais razões, pugna pela concessão 

da tutela antecipada, a fim de que sejam minorados os alimentos em 25% 

(vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente. A inicial veio instruída 

pelos documentos de id. 11508089 e seguintes. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. A ação 

de revisão de alimentos tem com pressuposto a alteração do binômio 

possibilidade/necessidade, sendo que, se demostrada a efetiva alteração 

na capacidade econômica do alimentante, cabível a readequação da 

pensão alimentícia. Mencionada demanda encontra sustentáculo no artigo 

1.699 do Código Civil, o qual dispõe: Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, 

sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de 

quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Sobre o 

tema em tela, Silvio Rodrigues leciona: “Uma vez fixada, a pensão 

alimentícia pode ser alterada, por reclamação de qualquer das partes, 

desde que se evidencie ter sobrevindo mudança na fortuna de quem 

fornece os alimentos, ou de quem os recebe. Assim, por exemplo, se com 

o crescimento os filhos necessitam de maiores recursos para estudo e 

vestuário, ou se provam que a situação financeira do pai melhorou, em 

relação à anterior, deve o juiz conceder aumento da pensão alimentícia; ao 

contrário, se o pai prova que seus ganhos diminuíram, ou que um dos 

filhos se tornou maior ou que uma filha contraiu matrimônio etc., pode pedir 
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redução dos alimentos a que foi anteriormente condenado” (CC/1916, art. 

401; CC/2002, art. 1.699) (Direito Civil. Vol. 6. Direito de Família. 27 ed. São 

Paulo. Saraiva. p. 425). Com efeito, os fatos ensejadores desta mudança 

devem restar devidamente demonstrados, pois, é pacífico o entendimento 

no sentido de que a agravação, redução ou a exoneração de alimentos 

depende de prova robusta nos autos. No caso dos autos, em que pese os 

argumentos da parte autora, a verdade é que, liminarmente, não há como 

aferir se as alegações aviadas são suficientes para reduzir os alimentos 

anteriormente fixados, notadamente porque, embora o autor tenha 

informado seu quadro deficitário no que tange à possibilidade, tal fato 

depende de ampla dilação probatória. Tal raciocínio encontra-se 

cristalizado em diversos julgados pátrios, sendo que, para facilitar a 

visualização, colaciono os seguintes excertos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO 

ALIMENTANTE E EVIDENTE NECESSIDADE DO ALIMENTADO. BINÔMIO 

NECESSIDADE E POSSIBILIDADES. No caso dos autos, pelo menos em 

sede liminar, não há prova suficiente da ocorrência de alterações no 

binômio necessidade/possibilidade que justifique a reforma da decisão que 

indeferiu, in limine, a redução dos alimentos. NEGARAM PROVIMENTO AO 

AGRAVO.” (TJRS - OITAVA CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 70033699927 – Relator: DES. ALZIR FELIPPE SCHMITZ - 

Diário da Justiça do dia 22/03/2010) (negritei) Outrossim, há de se 

ressalvar que o contraditório ainda não se estabeleceu, sendo 

necessário, nesse particular, maior cautela quanto à possibilidade de 

alteração de alimentos em sede de antecipação de tutela. Por oportuno, 

colaciono o seguinte julgado: “REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE 

MAJORAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. 1. As 

questões relativas aos pedidos de revisão de alimentos, via de regra, não 

se prestam à tutela antecipada, pois os alimentos foram estabelecidos em 

um processo, com ampla dilação probatória e, para que o encargo 

alimentar estabelecido seja revisado, necessariamente depende também 

de prova ampla sobre a efetiva modificação da fortuna de quem paga ou 

da necessidade de quem recebe, e essa prova deve ser produzida ao 

longo de toda a fase cognitiva da ação de revisão de alimentos. 2. 

Ausente prova cabal da alteração da capacidade econômica do 

alimentante, descabe estabelecer a majoração do encargo alimentar em 

sede de antecipação de tutela. Recurso desprovido. (SEGREDO DE 

JUSTIÇA)”. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70024288425, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em 13/08/2008.) (negritei) Isto posto, 

INDEFIRO, a antecipação de tutela requerida na inicial. Em consonância 

com o disposto no art. 334, do Novo Código de Processo Civil, DESIGNO 

sessão de mediação para o dia 09 de abril de 2018, às 16h00min, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE a parte requerida para 

responder aos termos da presente, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, consignando expressamente as advertências do art. 344 do NCPC. 

Por fim, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão 

ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 01 de Fevereiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000406-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAVID CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECIR ANTONIO WELTER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000406-71.2018.8.11.0040 

AUTOR: MARIA DAVID CASTRO RÉU: WALDECIR ANTONIO WELTER 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO, COM 

TUTELA ANTECIPADA DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E 

DANOS promovida por MARIA DAVID CASTRO, em desfavor de 

WALDERCIR ANTONIO WELTER, ambos devidamente qualificados nos 

autos, aduzindo, em breve síntese, que celebrou contrato de compra e 

venda de imóvel com permuta de veículos no valor de R$ 185.000,00 com 

o requerido, que passou a residir no imóvel após a assinatura do contrato, 

comprometendo-se a entregar à autora um caminhão GMC 14190, 

ano/modelo 1998, um trator Massey Ferguson 275, ano 1985, um trator 

FNM e um trator caminhão Scania 141, ano 1983, bem como quitar o saldo 

devedor junto à imobiliária referente ao lote. Alega que após tomar posse 

do imóvel, o requerido não transmitiu a posse do Trator Massey Ferguson 

275, nem a propriedade dos caminhões, bem como deixou de efetuar o 

pagamento do saldo devedor junto a imobiliária, razão pela qual, ante a 

inadimplência do requerido, busca a rescisão contratual, bem como pugna 

pela concessão de liminar de reintegração de posse. Com a exordial 

encartaram-se os documentos de ID. 11582254 e seguintes. Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC 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 

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 ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução 

pode ser dispensada se a parte econômicamente 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.” Para o deferimento do pleito em 

tela, imperioso a verificação do preenchimento de dois requisitos, quais 

sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro requisito, fumus 

boni juris, repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo 

superficial de cognição. Subsumindo-se ao caso em concreto, entendo 

que o requisito exigido não se encontram presentes, eis que nesta fase de 

cognição sumária não há como emprestar verossimilhança as alegações 

do autor, quanto mais antes de ouvir a parte contrária, eis que a presente 

ação demanda ampla análise probatória, bem como a manifestação do 

requerido poderá trazer fatos e provas contrários ao alegado, consoante 

pode ser observado pelo teor da contranotificação extrajudicial (Id. 

11582266). Ademais, tal pleito liminar não merece prosperar, eis que está 

em dissonância com a jurisprudência majoritária, tratando-se de 

antecipação de mérito. Sobre o tema vejamos o entendimento consolidado 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: REGIMENTAL - 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - 

PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INVIABILIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL - PRECEDENTES DO STJ 

- RECURSO NÃO PROVIDO. É imprescindível a prévia manifestação judicial 

no caso de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para 

que seja consumada a resolução do contrato, ainda que exista cláusula 

resolutória expressa (princípio da boa-fé). Não cabe antecipação de tutela 

reintegratória de posse se ainda não foi resolvida avença, pois só depois 

disso é que poderá haver posse injusta e será avaliado suposto esbulho 

possessório (STJ - REsp 620787/SP). (AgR 22866/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 04/03/2016) Isto posto, INDEFIRO 

a expedição de mandado de reintegração de posse. DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 19 de Março de 2018, às 08h30min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o requerido ser citado 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado 

que as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos 

advogados ou defensores públicos. CITE-SE o requerido para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código 

de Processo Civil. Por fim, DEFIRO a AJG pugnada na exordial. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

02 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000077-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SABON VAZ OAB - SP340731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. I. E. C. D. P. F. L. -. E. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000077-59.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: CECILIA BOTTI FERRARI REQUERIDO: PDT PHARMA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 

Vistos etc. Cuida-se de pedido de alvará judicial formulado por CECÍLIA 

BOTTI FERRARI, visando a compra do medicamento experimental 

denominado fosfoetanolamina sintética junto ao laboratório PDT PHARMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP, 

aduzindo em síntese, que é paciente oncológica, diagnostica aos 70 anos 

em novembro de 2017 com neoplasia maligna de colón. Segue narrando 

que realizou cirurgia de emergência para retirada do tumor, no entanto, 

esgotadas as possibilidades de tratamento convencionais, requer lhe seja 

dado o direito constitucional de escolha, assumindo total responsabilidade 

e risco pela utilização da substância. Aduz ainda que o medicamento 

tornou-se uma busca incessante entre os portadores de câncer, pois tem 

conhecimento de inúmeros casos em que pacientes diagnosticados com 

neoplasia maligna relatam melhora expressiva na qualidade de vida do 

usuário, inexistindo efeitos colaterais negativos. Salienta também que, 

embora aludida substância experimental tenha sido objeto de estudos em 

humanos, ainda não é registrada pela ANVISA como medicamento, razão 

pela qual inexiste a possibilidade de aquisição administrativamente. 

Menciona que, embora tenha havido a suspensão da Lei nº 13.269/2016, 

fazendo com que o ‘status quo’ fosse retomado, o STF não proibiu o uso 

da fosfoetanolamina sintética, de modo que prevalece o disposto no art. 

196 da Constituição Federal. Por tais razões, pugna pela procedência do 

pedido, expedindo-se o competente alvará judicial de autorização do 

medicamento fosfoetanolamina sintética junto ao Laboratório PDT 

PHARMA. Com a inicial vieram os documentos de id. 11327254 e ss. 

Instado a manifestar-se, o Parquet opinou favoravelmente ao deferimento 

do pedido inicial (Id. 11462621). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como se sabe, o direito a vida 

é o bem maior consagrado pela Constituição Federal. Além disso, 

igualmente se tem o direito a saúde, intrinsecamente ligado àquela e 

protegido pela Carta Magna, que impõe ao Estado a sua tutela. Assim, 

diante da proteção constitucional à vida e a saúde, entendo que a 

procedência do pedido inicial é medida imperativa, conforme passo a 

expor. In casu, a requerente demonstrou estar acometida de neoplasia 

maligna de colón, conforme se denota do relatório anatomo patológico 

realizado pelo Dr. Hugo Meister – Médico Patologista (Id. 11327289 - Pág. 

14), do qual se extrai a informação de que a paciente possui “tumor de 

colo ascendente”, sendo a conclusão do referido relatório a seguinte: 

“Adenocarcinoma tubular pouco diferenciado em topografia do colo 

ascendente, lesão vegetante ulcerada e invasiva transmural medindo 4,5 

cm x 3,5 cm. (...) metástases para 15 de 27 linfonodos dessecados (...)”. 

Entretanto, fato é que não se pode exigir da autora/paciente que se 

mantenha passiva, devendo lhe ser assegurada a busca de outros meios 

de tratamentos disponíveis, ainda que estes se encontrem em fase 

experimental e não disponha de registro junto à ANVISA, como é o caso 

da fosfoetamina, popularmente conhecida como “pílula do câncer”. No 

ponto, válido destacar que o fato de a substância não ser registrada e não 

ter eficácia cientificamente comprovada não autoriza, por si só, que seja 

usurpada da paciente. Ademais, a requerente tem capacidade de 

discernimento preservada e detém ciência de que, além de eventual êxito, 

estará exposta a riscos pelo uso de substância experimental, estando 

determinada a assumi-los. Assim, embora, a princípio, seja incabível o 

fornecimento de medicamentos que não possuem registro na ANVISA, em 

situações excepcionais, face de risco de morte, como sucede no caso em 

tela, a restrição deve ser relativizada como forma entendo que deve ser 

relativizada tal restrição. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, vejamos: “Cabível o fornecimento da medicação 

postula, não obstante a alegada ausência de registro na ANVISA, 

considerando-se que a situação dos autos, observada a gravidade da 

doença e urgência no tratamento, diante da doença que acomete a parte 

autora” (Agravo de Instrumento Nº 70062015508, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow 

Duro, Julgado em 08/10/2014). Veja-se, pois que, diante do quadro clínico 

atualmente ostentado pela autora e, constituindo o direito à vida ícone da 

dignidade humana tem-se que, s.m.j., o concessão da autorização 

postulada é medida que se impõe como forma de garantir à requerente a 

abertura de mais um caminho de busca contra essa impiedosa moléstia. 

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o 

pedido inicial e, por conseguinte, autorizo à autora a compra do 

medicamento acima apontado, junto ao laboratório PDT PHARMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, na quantidade 

e tempo que se fizerem necessários. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. DECLARO esta PUBLICADA com a inserção no Sistema PJE. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIMEM-SE. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 02 de Fevereiro 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002821-61.2017.8.11.0040 

AUTOR: IZABEL SILVEIRA VIDAL RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 

Cuida-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos materiais e morais c/c pedido liminar proposta por Isabel Silveira 

Vidal, em desfavor de Banco Cetelem S.A, ambos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. 

Com a exordial vieram os documentos de Id. 8065225 e seguintes. Decisão 

liminar deferindo o pedido de tutela de urgência para suspender os 

descontos sobre o benefício previdenciário da requerente, além de 

designar audiência de conciliação e determinar a citação do requerido, Id. 

9419688. Requerimento de habilitação do banco-réu e seus Procuradores, 

Id. 10221038 e ss. A tentativa de conciliação restou infrutífera, consoante 

ata inserida sob o Id. 10262025. A seguir, juntou-se contestação e 

documentos apresentados pelo requerido, Id. 1533836 e ss. Impugnação à 

contestação, Id. 10834879. O feito foi saneado em Id. 10945334, 

oportunidade em que se determinou a intimação das partes para, 

sugerirem pontos controvertidos, bem como informarem acerca do 

interesse na produção de provas. Em manifestação, a parte autora 

pugnou pela certificação quanto a condição da autora (analfabeta) por 

serventuário da justiça ou expert (Id. 11044038). Por sua vez, o 

requerente requer o julgamento antecipado da lide, Id. 11499656. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Prefacialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do 

art. 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o 

efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349. Seção III Do Julgamento Antecipado Parcial do Mérito Com 

efeito, para melhor situar a questão, trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c 

pedido liminar proposta por ISABEL SILVEIRA VIDAL, em desfavor de 

BANCO CETELEM S.A, alegando em síntese que, após constatar 

reiterados depósitos realizados em seu benefício previdenciário, procurou 

a APS em Sorriso para solicitar extrato detalhado do benefício, momento 

em que verificou a existência de três empréstimos consignados junto a 

duas instituições financeiras em seu nome. Relata a autora que se dirigiu 

ao banco requerido e naquela oportunidade constatou a liberação de dois 

créditos nos meses de Novembro de 2015 e Fevereiro de 2016, nos 

valores de R$ 624,63 (seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e três 

centavos) e R$ 890,55 (oitocentos e noventa reais e cinquenta e cinco 

centavos) respectivamente, sendo mensalmente descontadas em folha 

parcelas nos valores de R$ 19,00 (dezenove reais) e R$ 27,00 (vinte e 

sete reais) referentes a tais empréstimos. Entretanto, assevera que os 

empréstimos em questão foram contraídos sem sua anuência, bem como 

que a instituição deixou de observar as regras pertinentes à manifestação 

de vontade da contratante analfabeta. Por tais motivos, ingressou com a 

presente com fito de que seja declarada a inexistência dos débitos 

referentes aos contratos de nº 51-487001/15310 e 51-817165328/16, bem 
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como requer seja decretada a nulidade dos referidos títulos, ao argumento 

de jamais ter havido qualquer celebração dos mesmos pela autora. Pois 

bem, inexistindo preliminares a serem apreciadas, verifica-se que a 

questão travada no feito independe de dilação probatória, uma vez que os 

elementos de convicção resumem-se aos documentos juntados aos autos. 

Sendo assim, circunda-se a questão meritória na alegação de fraude pela 

autora quando da celebração dos contratos de empréstimo de nº 

51-487001/15310 e 51-817165328/16 junto a instituição financeira, 

afirmando que em razão de sua condição, sendo a mesma analfabeta, não 

teria condições de firmar tal compromisso rubricando seu próprio nome. 

Partindo desta premissa, em análise aos autos, nota-se pelos documentos 

pessoais juntados (Id. 8065225 - Pág. 2) que a autora possui em seu RG e 

CPF a informação “não alfabetizada”, assinando em ambos com a digital. 

Com efeito, resta demonstrada que se trata de pessoa analfabeta. Nesta 

senda, é sabido que a condição da autora não a torna incapaz de exercer 

certos atos da vida civil, no entanto, em se tratando de celebração de 

contrato, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a contratação deve 

ser realizada através de instrumento público ou, se por instrumento 

particular, através de procurador constituído por procuração pública, o 

que não ocorreu no presente caso. Os requisitos supracitados 

mostram-se necessários a fim de assegurar a ciência inequívoca da 

autora quanto aos termos do contrato entabulado. Sendo assim, 

inobstante as rubricas acostadas nos contratos de Id. 8065271, tais títulos 

devem ser invalidados por conterem vício insanável quanto a 

manifestação de vontade da autora. Convém destacar que incumbia ao 

requerido o dever de adotar formalidades mais rigorosas quando da 

contratação dos empréstimos ora impugnados, mesmo porque tomou 

ciência da condição da autora quando da análise de seus documentos 

pessoais, os quais constam expressamente se tratar de pessoa “não 

alfabetizada”. Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. 

AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO 

COM PESSOA ANALFABETA. ANULAÇÃO DO INSTRUMENTO 

CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE 

DESCONTADOS, VEZ QUE NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO 

PROVIDO. (...) 4. Embora o analfabetismo, de fato, não constitua, por si só, 

causa de incapacidade para a prática dos atos da vida civil, a 

jurisprudência pátria entende majoritariamente que a celebração de 

contrato por pessoa analfabeta deve ser realizada através de instrumento 

público ou, se por instrumento particular, através de procurador 

constituído por procuração pública, o que não ocorreu no caso sub judice. 

5. (...) (TJ-CE Processo: APL 00006508920088060142 CE 

0000650-89.2008.8.06.0142. Orgão Julgador: 7ª Câmara Cível. Publicação: 

01/03/2016. Relator: HELENA LUCIA SOARES). RECURSO INOMINADO. 

ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO 

FIRMADO DE FORMA IRREGULAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

ASSINATURA DO AUTOR. DESCONTOS DE PARCELAS DIRETO DO 

BENEFÍCIO. RECORRIDO ANALFABETO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONTRATO 

QUE DEVE SER ANULADO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso desprovido. 

Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de 

votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos 

exatos termos do voto (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001068-90.2015.8.16.0178/0 - Curitiba - Rel.: Marcelo de Resende 

Castanho - - J. 14.04.2016). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA 

PELO DEMANDADO. INEXISTÊNCIA DAS FORMALIDADES NECESSÁRIAS 

PARA A CONTRATAÇÃO COM PESSOA ANALFABETA. ANULAÇÃO DO 

INSTRUMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, VEZ QUE NÃO COMPROVADA A 

MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de 

pessoa não alfabetizada, não é requisito para demandar em Juízo a 

procuração outorgada por instrumento público, posto que a legislação civil 

não a exige. Mostra-se válida a procuração particular outorgada por 

analfabeto, uma vez que respeita a forma exigida por lei. Tal exigência 

visa à segurança do contratante que, por ser analfabeto, em princípio, não 

entende o que está contratando. Assim sendo, deve ser assegurada a 

sua plena ciência acerca dos termos do negócio jurídico que o analfabeto 

está celebrando, o que não ocorreu in casu, devendo-se invalidar o 

instrumento contratual colacionado aos autos. (...) (TJ- CEAPL 

00067538820168060124. Orgão Julgador: 2ª Câmara Direito Privado. 

Publicação: 13/09/2017. Relator: TEODORO SILVA SANTOS) Logo, 

restando nulos os contratos ora discutidos, faz jus a parte reclamante as 

pleitos iniciais, inclusive quanto ao pedido de indenização pelos danos 

material e moral suportados. Acerca da matéria em litígio, já decidiram os 

nossos tribunais: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM PESSOA 

ANALFABETA – DESCONTOS EFETUADOS EM PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA - APOSIÇÃO DE DIGITAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO 

OBSERVADOS – CONTRATO DECLARADO NULO – APLICAÇÃO DO CDC - 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO 

DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem 

validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de 

procurador constituído por instrumento público. “Não comprovado o 

engano justificável, em relação às cobranças indevidas, a repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que o consumidor pagou em excesso, 

é a medida que se impõe.” (TJMT, AP N° 77009/2014). “Os descontos 

indevidos no benefício previdenciário, relativo à dívida inexistente, 

ultrapassam os percalços do cotidiano, porquanto atinge verba de caráter 

alimentar, destinada, de maneira geral, ao sustento do indivíduo e de sua 

família, não havendo como se afastar a obrigação da instituição financeira 

em indenizar o dano moral suportado” (TJMT, Ap 106216/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017). Relativamente ao 

quantum debeartur, algumas considerações devem ser feitas. Assim, 

levando em consideração a situação fática in casu, bem como a idade 

avançada da autora, aliado a capacidade financeira das partes, o caráter 

preventivo e profilático da indenização por danos morais e, por fim, os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo ser justo e 

equânime o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, 

considerando que restou demonstrada a nulidade dos contratos de 

empréstimos objetos da presente, a procedência da demanda é medida 

que se impõe. Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, 

ACOLHO os pedidos formulados na inicial para: I) DECLARAR a 

inexistência dos débitos referentes aos contratos de empréstimo de nº. 

51-487001/15310 e 51-817165328/16 e consequentemente DECLARAR a 

nulidade dos referidos títulos; II) CONDENAR o requerido a pagar a 

requerente a título de repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 

42, parágrafo único do CDC, os valores descontados em seu benefício 

previdenciário a ser apurado em liquidação de sentença, valor este que 

deverá ser devidamente atualizado, com correção monetária pelo INPC e 

juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, desde a data do 

pagamento das parcelas; III) CONDENAR o requerido ao pagamento da 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a requerente, a título de danos 

morais, devidamente corrigidos desde a presente data (súmula 362 do 

STJ) e com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398, do 

CC/08; c/c Súmula 54 do STJ). De consequência, DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. CONDENO o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 20 % do valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2ºdo atual CPC. TRANSITADA EM 

JULGADO a presente sentença, e recolhidas as custas eventualmente 

devidas, CERTIFIQUE-SE. Empós, aguarde-se cumprimento da sentença ou 

eventual provocação do interessado pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos. DECLARO esta PUBLICADA 

com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento n° 42/2008/CGJ. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 30 de Janeiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito
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Autos nº 1001807.76.2016.811.0040 (PJE) Vistos etc. Cuidam-se de 

Embargos de Declaração apresentados por Valdemar Lopes dos Santos 

com relação à sentença proferida nos autos (Id. 10564082), 

argumentando que a presente ação, por se tratar de prestação de contas 

de conta poupança, é imprescritível, nos termos do art. 2º, § 1º da Lei nº 

2.313/54, consoante razões expressas na petição que consta do Id. 

10732923. Certificou-se a tempestividade dos embargos, Id. 10736416. A 

seguir, certificou-se a ausência de manifestação pela parte adversa, Id. 

11308699. É o breve relato. Decido. Sobre o instituto em pauta, o Novo 

Código de Processo Civil estabelece que: “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.” “Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2º O 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento 

implique a modificação da decisão embargada.” Mercê dos argumentos 

lançados pelo embargante, é cristalino que os embargos manejados 

objetivam apenas e tão-somente a modificação do teor da sentença 

prolatada. Segundo o entendimento jurisprudencial majoritário, a decisão 

proferida a partir da análise dos embargos de declaração somente pode 

modificar o conteúdo de um julgado, quando isso for conseqüência da 

correção do ato, o que, não é o caso dos autos, já que, ao contrário do 

que afirma a embargante, não se vislumbra o vício apontado. Sobre a 

hipótese em voga, vejamos o recente julgado do TJMT: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - 

INEXISTÊNCIA - PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC - AUSÊNCIA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. "1. Os embargos de declaração, conforme 

dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no 

julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão." 

(EDcl no MS 21.315/DF). "A contradição que justifica o manejo dos 

embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, isto é, aquela que 

revele discrepância entre disposições internas da decisão impugnada. O 

recurso, intentado com esse fundamento, não é adequado para veicular 

pretensão de ajuste do provimento jurisdicional com o entendimento da 

parte acerca de determinada matéria. Em síntese, contradição externa ao 

julgado não enseja oposição de embargos declaratórios. Precedentes." 

(EDcl no AgRg no AREsp 1008359/RJ).” (ED 48042/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Sendo assim, não 

se pode admitir os presentes embargos com objetivos infringentes, pois, a 

alteração do julgamento proferido somente poderia ocorrer como reflexo 

da sua correção por um dos vícios previstos no dispositivo legal 

supracitado. Lecionando sobre o tema, o mestre Francisco Cavalcanti 

Pontes de Miranda disse “o que se pede é que se declare o que foi 

decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que reexprima”. 

(Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de Janeiro: 

Forense, 1999. p. 399/400). Aliás, nesse sentido o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiça pronunciaram-se: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE EFEITO 

MODIFICATIVOS. ATO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO 

SUBMETIDA À DENOMINADA "PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

TERMO INICIAL. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 535, incisos I 

e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se 

apenas a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição 

eventualmente existentes no julgado. A obtenção de efeitos infringentes 

somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a 

existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 

535, a alteração do julgado seja conseqüência inarredável de sua 

correção; bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco 

manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado. 2. 

No caso, não existe nenhum vício a ser sanado. A existência de 

precedente favorável ao Embargante e que não foi utilizado como 

fundamento do decisum não configura omissão passível de ser arguida em 

sede de declaratórios, ainda mais quando a tese apresentada somente foi 

aventada no presente momento. Assim, é manifestamente descabido o 

seu exame, sob pena de se eternizar o processo judicial. 3. Embargos 

rejeitados.” (EDcl nos EDcl nos EREsp 665.171/MT, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 17/11/2009) “os 

embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se 

insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite 

embargos de declaração com efeito modificativos quando ausente 

qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ- 

Corte Especial, ED no Resp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, 

não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119). Nessa esteira, não havendo 

vício a ser sanado em relação à sentença proferida, os embargos, a 

despeito de recebido, eis que tempestivo, não merece ser acolhido. Pelo 

exposto, recebo, todavia, deixo de acolher os embargos de declaração 

apresentados, devendo a Secretaria cumprir o já determinado na 

sentença. Às providências. Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2017. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003126-79.2016.8.11.0040

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:

IVAIR DE ROSSI (EXECUTADO)

VALDECIR DE ROSSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANILDE ROSA OAB - MT18693/O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003126.79.2016.8.11.0040 (PJE) Exequente: Banco do Brasil 

S/A Executados: Valdecir de Rossi e outro Sentença sem mérito Vistos 

etc. Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada por Ivair de 

Rossi nos autos da Execução que lhe promove o Banco do Brasil S/A, 

consoante razões expostas na petição de Id. 10961615. Em atenção ao 

princípio do contraditório, o banco-exequente manifestou-se a seguir, Id. 

11275503. É o breve relato. Decido. Preliminarmente, o devedor alega a 

ilegitimidade ativa do banco-exequente, ao argumento de que o título ora 

executado, emitido nos termos da MP nº 2196-3/2001 e Lei nº 10.437/2002 

foi celebrado entre Ivair de Rossi e a União, de maneira que o 

banco-excepto não tem capacidade para buscar em Juízo o recebimento 

de valores decorrente do mencionado título. Inobstante a manifestação do 

banco-excepto, os créditos rurais originários de operações financeiras, 

alongadas ou renegociadas (Lei n. 9.138/95), cedidos à União por força 

da Medida Provisória 2.196-3/2001 estão abarcados no conceito de dívida 

ativa da União para efeitos de execução fiscal, independentemente da 

natureza pública ou privada dos créditos em si. Nesse sentido é o 

entendimento do STJ, seguido pelo E. TJMT, senão vejamos: “TRIBUTÁRIO 

E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA RURAL 

HIPOTECÁRIA. CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 

CEDIDOS À UNIÃO. MP N. 2.196-3/2001. LEGITIMIDADE. DÍVIDA ATIVA DA 

UNIÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. 

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL NAS 

CÉDULAS ORIGINADORAS DA SECURITIZAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 

NULIDADE DA CDA. REQUISITOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

configuração de jurisprudência dominante constante do art. 557 do CPC 

prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal 

tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é 

inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração 
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do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. 

Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, 

desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma 

controvérsia. 2. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no 

artigo 557 do CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo 

órgão colegiado, na via de agravo regimental. 3. Na espécie, verifica-se 

que a impossibilidade de apreciação da suposta afronta ao art. 535 do 

CPC, ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos de declaração 

na origem. Logo, não foi cumprido o necessário e o indispensável exame 

da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal do 

recorrente. 4. A Primeira Seção, no julgamento do Recurso Especial 

1.123.539/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, assentou compreensão 

segundo a qual MP 2.196-3/2001, editada para fortalecer as instituições 

financeiras federais, transferiu para a União os créditos titularizados pelo 

Banco do Brasil, sendo a execução fiscal o instrumento cabível para a 

respectiva cobrança, não importando a natureza pública ou privada dos 

créditos em questão. 5. "Para a aplicação do prazo prescricional de 5 

anos, previsto no Decreto n. 20.910/1932, à ação revisional da dívida rural 

cedida à União, o termo inicial deverá ser a data da notificação da cessão 

de crédito ao devedor." (REsp 1.271.669/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 

18/03/2015.) 6. "Admite-se o pacto de capitalização mensal de juros nas 

cédulas de crédito rural, industrial e comercial, à luz da legislação de 

regência. Súmula n. 93 do STJ. A verificação da ausência de pactuação 

expressa demanda o revolvimento fático e a interpretação de cláusulas 

contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ." (REsp 

1.267.905/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 18/05/2015.) 7. É pacífica a 

jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a aferição da certeza e 

liqüidez da Certidão da Dívida Ativa - CDA, bem como da presença dos 

requisitos essenciais à sua validade, conduz necessariamente ao 

reexame do conjunto fático-probatório do autos, medida inexequível na via 

da instância especial. 8. Este Tribunal tem entendimento no sentido de que 

a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, 

uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os 

fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso 

concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1461207/PR, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 

23/09/2015) “APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FORÇADA – CÉDULA 

RURAL PIGNORATÍCIA CEDIDA PELO BANCO CREDOR À UNIÃO – MEDIDA 

PROVISÓRIA 2.196-3/2001 – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Com a cessão do crédito 

executado para a União, devem os autos ser encaminhados à Justiça 

Federal, a quem compete decidir sobre a efetiva existência de interesse 

jurídico a justificar a inclusão do ente federal no feito.” (Ap 3692/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 05/11/2013, Publicado no DJE 13/11/2013) Nessa 

esteira, levando-se em consideração o entendimento jurisprudencial ora 

invocado, bem como o teor do último aditivo firmado (Aditivo nº 

009671016, de 27/06/1997), quando houve a cessão da cédula à União, 

do qual se extrai que não há qualquer menção quanto a alegada 

Securitização Mix FCO, certo é que procede a tese de ilegitimidade de 

parte do Banco do Brasil S/A para promover a presente execução. 

Somado a isso, convém anotar ainda que além da ilegitimidade ativa do 

Banco do Brasil S/A, tendo a cessão sido formalizada em favor da União 

e, sendo a Fazenda Nacional a legitimada a propor a competente ação de 

execução em caso de inadimplemento, a competência recai sobre a 

Justiça Federal, tal qual, inclusive previsto no próprio título. Isto posto, sem 

mais delongas, acolho a preliminar de ilegitimidade de parte do Banco do 

Brasil S/A para propor a presente execução e, por derradeiro, julgo extinta 

a mesma na forma do art. 485, inciso VI do CPC. Condeno o 

banco-exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no 

art. 85, § 8º do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, 

aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias o cumprimento 

voluntário, ou ainda, a provocação do interessado. Requerido o 

cumprimento de sentença, após a retificação da classe dos autos, 

proceda-se na forma do art. 523 do CPC. Caso contrário, remetam-se os 

autos ao arquivo, mediante as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Às 

providências. Sorriso/MT, 02 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006698-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO VIGANO PICCOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1006698-09.2017.8.11.0040 

AUTOR: GUSTAVO VIGANO PICCOLI RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração, pretendendo o embargante a análise de premissa, na qual 

alega que houve omissão na decisão proferida em Id. 11355583, quanto 

ao pedido de inversão do ônus da prova deduzido na exordial. É o sucinto 

relatório. Decido. Considerando que os embargos foram interpostos no 

prazo legal, conheço dos mesmos. Direto ao mérito, no que tange a 

alegação do embargante quanto a omissão da referida decisão, verifico 

que o de fato deixou-se de apreciar o pleito indicado na exordial quanto a 

inversão do ônus da prova, assim, razão assiste ao embargante, eis que 

necessária sua análise a fim complementar referida decisão. Pois bem. A 

possibilidade de redistribuição da prova, já prevista no ordenamento 

jurídico para as ações consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), agora também 

está prevista no atual CPC (§1º do art. 373). No caso em análise, em que 

pese o códex prever o momento do saneamento do processo como sendo 

o oportuno para deliberar acerca da inversão do ônus da prova (art. 357), 

resta evidente a hipossuficiência técnica do autor em relação à requerida, 

grande empresa distribuidora de energia. Diante disto, tendo a requerida 

maior facilidade na obtenção de prova do fato contrário do alegado na 

inicial, DEFIRO O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma 

do artigo 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º do CPC. Posto isso, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS, lhes dando PROVIMENTO, fazendo constar na decisão 

de ID. 11355583 as análises e deliberações aqui enfrentadas. Por fim, 

cumpra-se conforme outrora determinado (Id. 11355583). Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso, 02 de Fevereiro de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002276-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS AGOSTINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002276-25.2016.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por MARIA DOS ANJOS AGOSTINHO DA SILVA em 

face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos qualificados nos autos, 

pretendendo o recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de id. 3005202 e seguintes. Despacho 

inicial (id. 3010245). Pedido de habilitação do patrono da parte demandada, 

id. 5902495 e documentos de id. 5902543 e ss. A contestação se acha 

encartada em id. 6106797. Na ocasião, a requerida pugnou pela alteração 

do polo passivo da demanda para inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Arguiu preliminarmente a ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo face o comprovante de residência estar em nome de terceiro. 

No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Juntou os documentos 

de id. 6106799 e ss. Impugnação à contestação, id. 6682836. A tentativa 

de conciliação restou infrutífera, consoante se visualiza em id. 8240545. A 

autora comunicou a revogação da procuração outorgada ao patrono 

subscritor da exordial (id. 9801457 e ss). Vieram-me os autos conclusos. 

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, diante da 

documentação apresentada com a peça de defesa, DEFIRO o pedido de 

alteração do polo passivo da demanda, devendo passar a constar a 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. No mais, verifico a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 143 de 529



existência de preliminares de mérito a serem analisadas, assim, passo a 

examina-las pormenorizadamente. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL A requerida alega ainda, ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão 

do comprovante de residência juntado aos autos estar em nome de 

terceiro, impossibilitando a averiguação acerca da competência do foro. 

Quanto ao documento em questão, verifico que o comprovante juntando 

em id. 3005208, p. 1 encontra-se perfeitamente legível, sendo o endereço 

da autora situado na Comarca de Sorriso. Ademais, o comprovante de 

endereço em nome da parte interessada não constitui documento 

indispensável a propositura da demanda, portanto, razão não assiste a 

requerida nesse sentido, pelo que tal preliminar também resta REJEITADA. 

Não havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a 

ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os 

seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; 

II) se há invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. 

ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários devidos periciais. 

CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem ser 

suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar que 

a prova fora requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios para 

custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no art. 82 

do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No mais, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum 

de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

31 de Janeiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000390-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS ALVES GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos n° 1000390-54.2017.8.11.0040. Vistos etc. Analisando os 

documentos encartados aos autos pelo requerido (id. 8713348 e ss), 

observo que razão assiste aos requerentes, eis que o demandado não 

cumpriu integralmente o comando judicial que deferiu a liminar pleiteada na 

exordial (id. 6746280). Desta feita, DEFIRO o pleito de id. 9477026 para 

determinar a intimação do demandado para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida em id. 6746280, sob 

pena de multa de diária de R$ 300,00 (trezentos reais), em consonância 

com o disposto no art. 400, parágrafo único, do CPC. No mais, CERTIFIQUE 

a Secretaria da Vara acerca do decurso do prazo para apresentação de 

contestação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 31 de janeiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002254-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FLAVIO (EXECUTADO)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (EXECUTADO)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (EXECUTADO)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (EXECUTADO)

ALICE MARIA BINSFELD (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002254-30.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: MAURO SERGIO DE 

OLIVEIRA MARTINS, SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR, ALICE 

MARIA BINSFELD, JOSE FLAVIO, DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS 

Vistos etc. Em que pese a manifestação do exequente apontando como 

mera formalidade a decisão de ID. 8114597 que determinou a 

apresentação do título executivo junto a Secretaria para cadastramento e 

registro através de carimbo, não é este o entendimento do Juízo. Explico. 

Tratando-se de execução extrajudicial fundada em título de crédito, 

necessário se faz observar que, em regra, os títulos executados são 

regidos pelos princípios da autonomia, cartularidade e abstração, bem 

como são facilmente circuláveis, assim, surge-se a necessidade de 

fixação de normas que garantam a segurança jurídica às partes. Assim, 

pode-se concluir que a determinação para apresentação do respectivo 

título de crédito através de ordem de serviço nº02/2016 não serve apenas 

para se verificar a autenticidade/originalidade do mesmo como alega o 

exequente, e sim, principalmente, para que se promova o controle a fim de 

evitar a circulação do referido título. Portanto, sob tais argumentos 

expostos, INTIME-SE a parte exequente para que apresente à Secretaria 

da Vara o título executivo original, no prazo de 05 dias. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 31 de Janeiro 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004287-90.2017.8.11.0040

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:

IVANIO MARIANI (EXECUTADO)

IDENIO MARIANI (EXECUTADO)

 

Autos n° 1004287-90.2017.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à Secretaria, 

a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de carimbo, 

conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Após, CITEM-SE os executados 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento do débito (art. 

829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorados tantos 

bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge dos 

executados, se casados forem, ou terceiro garantidor, bem como 

providencie o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, 

todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, 

façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 1º de 

Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004287-90.2017.8.11.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 144 de 529



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:

IVANIO MARIANI (EXECUTADO)

IDENIO MARIANI (EXECUTADO)

 

1004287-90.2017.8.11.0040 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, 6 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000230-29.2017.8.11.0040

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:

PEDRO PICHINHAKI (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000230-29.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA S/A em desfavor de 

PEDRO PICHINHAKI, ambos devidamente qualificados no presente feito, 

aduzindo em breve síntese, que celebrou com a parte requerida contrato 

de financiamento para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais 

no valor de R$ 857,01 (oitocentos e cinquenta e sete reais e um centavo) 

para aquisição do bem descrito na exordial. Salienta que, o ora requerido 

tornou-se inadimplente a partir da parcela 10, com vencimento em 

julho/2016, acarretando consequentemente, o vencimento antecipado da 

dívida. Em razão disso foi constituído em mora, porém continuou 

inadimplente. Ao final, afirmando estarem presentes os requisitos legais, 

requer a concessão da liminar de busca e apreensão do bem acima 

descrito. Determinou-se a emenda da inicial no tocante ao valor atribuído a 

causa, com a complementação do valor remanescente, id. 4692111. Em 

cumprimento a determinação acima, o autor manifestou-se em id. 8078526. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. Não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão 

liminar deve ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos 

necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 

modificado pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, levando-se em conta 

as razões expedidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como a incorrência em mora do devedor DEFIRO A 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos 

do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, 

devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na pessoa de seu 

representante legal, mediante termo de compromisso. Após executada a 

medida liminar, CITE-SE o requerido para, querendo: a) no prazo de 05 

(cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos 

do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 

10.931/2004, acrescidas das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no prazo de 15 

(quinze) dias da execução da liminar, independentemente da purgação da 

mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as alterações 

dada pela Lei nº 10.931/04. CONSIGNE-SE no mandado as advertências 

legais contidas no art. 344 do Novo Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 1º de Fevereiro de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000230-29.2017.8.11.0040

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:

PEDRO PICHINHAKI (REQUERIDO)

 

1000230-29.2017.8.11.0040 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, 6 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004698-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ MARIO AFONSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS VALDIR DE MEDEIROS OAB - MT17911/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRAZ MARIO AFONSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos nº 1004698-36.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuidam-se de embargos 

de terceiro propostos por BRÁS MÁRIO AFONSO em desfavor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, devidamente qualificado nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 25/11/2013, adquiriu por meio de contrato de 

compra e venda o imóvel descrito e caracterizado na matrícula n. 20.556 

do CRI de Sorriso/MT, entretanto, consoante se verifica em id. 1663596, a 

requerimento da embargada, em 12/07/2016 foi realizada averbação nas 

margens da matrícula – AV-4/20556. Segue narrando que, a embargada 

tinha conhecimento de que o imóvel não mais pertencia ao Sr. Marcelo 

Marcos Wasen, pois este já havia comunicado verbalmente à Cooperativa. 

Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência a fim de que seja 

efetuado o levantamento da penhora, tornando a averbação nula, bem 

como para a embargada se abstenha de realizar qualquer anotação as 

margens da matrícula. Vieram-me os autos conclusos. É O SUCINTO 

RELATÓRIO. DECIDO. Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os 

artigos 674 e 677, do CPC, o seguinte: “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”. “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova 

sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, 

oferecendo documentos e rol de testemunhas.” De pronto, convém 

destacar que a causa de pedir dos embargos de terceiro guarda relação 

com a propriedade do imóvel descrito e caracterizado na matrícula n. 

20.556, eis que a suposta violação ao direito do embargante ocorreu 

mediante averbação na matrícula do mencionado bem, o que não afeta o 

direito de posse. Pois bem. Acerca da aquisição de bem imóveis dispõe o 

art. 1.245, §1º, do Código Civil, o seguinte: Art. 1.245. Transfere-se entre 

vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de 

Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante 

continua a ser havido como dono do imóvel. No caso em tela, o 

embargante narra na exordial que embora a aquisição tenha ocorrido em 

2013 por meio de contrato de compra e venda, não houve registro do título 
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translativo no Registro de Imóveis, razão pela qual, diante da literalidade do 

dispositivo legal supramencionado, o alienante continua a ser havido como 

dono do imóvel. Aliado a isso, convém destacar que conforme se visualiza 

p e l a  m a t r í c u l a  d o  i m ó v e l  d e  i d .  7 3 0 1 2 2 9  ( a u t o s 

1000357-98.2016.8.11.0040), inexiste qualquer anotação na matrícula n. 

20.556 acerca da aquisição do imóvel pelo embargante, ao passo, que a 

averbação cuja baixa se pretende foi efetuada em 28/07/2016. Mas não é 

só. In casu, igualmente não se mostra presente o periculum in mora, pois a 

averbação constante na matrícula nº 20.556 não implica em qualquer 

restrição excessiva, pois dela não advém restrições imediatas ao direito 

de propriedade e nem mesmo à posse, podendo, sem prejuízo aguardar a 

formalização do contraditório, até porque existem outros registros sobre a 

mesma. Por todo o exposto entendo que o INDEFERIMENTO da liminar é 

medida imperativa. Por conseguinte, SUSPENDO os autos principais n. 

1000357-98.2016.8.11.0040, em apenso, no que se refere ao bem objeto 

do presente. CERTIFIQUE-SE nos respectivos autos. CITE-SE o embargado 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação 

(art. 679 do CPC). CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 1º de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003765-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICERES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA DE PAULA MARREIRO (EXECUTADO)

GILMAR ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

 

Autos n° 1003765-97.2016.8.11.0040. Vistos etc. Previamente a análise 

do pedido de penhora online, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar memória de cálculo atualizada do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 1º de Fevereiro 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.: 82271 Nr: 1148-60.2011.811.0040

 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: ODAIR JOSE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA SILVA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1148-60.2011.811.0040

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: ODAIR JOSE SILVA

PARTE RÉQUERIDA: RUI BARBOSA SILVA - ESPOLIO

FINALIDADE: CIENTIFICAR/NOTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS 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.

RESUMO DA INICIAL E PRIMEIRAS DECLARAÇÕES: O requerente é filho 

legítimo de Rui Barbosa Silva, falecido em 05 de janeiro de 2011, na 

comarca de Sorriso, deixando bens a inventariar, herdeiros necessários e 

uma companheira com quem conviveu mais de 09 anos de sua vida. 

Embora os herdeiros sejam maiores e capazes, se faz necessário a 

abertura de inventário, uma vez que existe uma conta bancária no Banco 

do Brasil, bem como um seguro de vida em nome do falecido, porém os 

herdeiros não tem conhecimento de quem são os beneficiários. O 

requerente declara que o falecido não deixou testamento ou qualquer 

outra disposição de última vontade e, que todos os herdeiros são: 1) 

FILHO: ODAIR JOSÉ SILVA, 2) FILHA: SANDRA BARBOSA SILVA, 3) 

FILHO: VAGNER BARBOSA SILVA, 4) ESPOSA: LOURDES MARIQUINHAS 

SILVA, 4) COMPANHEIRA: IRENE DA SILVA. O falecido deixou os 

seguintes bens a partilhar: A) Um imóvel constituído pelo LOTE URBANO 

Nº 04-A da QUADRA Nº 27, situado no Loteamento Jardim Amazonia, 

Registrado no Cartório do 2º Ofício de Sorriso-MT, Livro nº 0143, Folha 

0140. B) Uma MOTO HONDA CG, 150 TITAN KS, VERMELHA, PLACA JYA 

9409 ANO 2006/2006. (...) Os herdeiros mencionados, com exceção da 

Companheira do Falecido, IRENE DA SILVA, renunciam o direito à herança 

em relação dos bens acima elencados. Dessa forma, a expedição de 

alvará para adjudicação dos bens devem ser transferidos para a Sra. 

Irene da Silva, inclusive quaisquer outros direitos e bens, inclusive em 

contas bancárias de titularidade do falecido e as indenizações 

decorrentes de seguro de vida, salvo se terceiro for beneficiário da 

apólice, inclusive os decorrentes de processo judicial, serão distribuídos 

em partes iguais, excluindo a Senhora Irene da Silva, que já fora 

beneficiada. (...) Pede abertura do inventário nomeando Odair José da 

Silva, filho do falecido como inventariante.

 DECISÃO/DESPACHO: Autos n.º 1148-60/2011 – Código 82271, 

Inventário. Vistos. Defiro a gratuidade judiciária. Nomeio inventariante o 

requerente ODAIR JOSÉ SILVA, o qual deverá prestar compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias. Prestado o compromisso, deverá ele, no prazo 

de 20 (vinte) dias, prestar novamente as primeiras declarações, 

descrevendo os bens e seus valores, bem assim os valores referentes a 

depósitos e seguro em instituições bancárias, lavrando-se termo 

circunstanciado. Quanto à renúncia noticiada na exordial, necessário que 

os requerentes/herdeiros manifestem expressamente a renúncia da 

herança por instrumento público ou termo judicial (art. 1.806 do CC), 

devendo o inventariante ser intimado para, no prazo legal, regularizar a 

renúncia informada. Após, citem-se os herdeiros e os interessados não 

representados, inclusive a Fazenda Pública da União, Estado e Município, 

bem como o representante do Ministério Público, entregando-se-lhes 

cópias das primeiras declarações. Em seguida, digam as partes no prazo 

do art. 1.000 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sorriso, 04 de março de 2011. Jurandir Florêncio de Castilho 

Júnior. 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, Mayla Dovigi, 

estagiária, digitei. Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94858 Nr: 6639-14.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA GALDINA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 6639-14.2012.811.0040

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

EXECUTADO(A,S): TEREZA GALDINA CARDOSO

CITANDO(A,S): TEREZA GALDINA CARDOSO, CPF Nº 453.377.481-49

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/09/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 14.501,02

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação ação de 

execução para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento do débito (art. 

829 do NCPC), sob pena de não o fazendo serem-lhe penhorados tantos 

bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do NCPC) 

ou, oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do NCPC).

RESUMO DA INICIAL: A exequente concedeu a executada um 

financiamento de veículo no valor principal de R$ 18.500,00 para 

pagamento através de 36 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a 

primeira em 23/02/2012. Em garantia ao cumprimento do contratado, foi 

dado pela requerida em alienação fiduciária, o próprio bem objeto do 

financiamento, 01 veículo descrito MARCA GM/ CHEVROLET, MODELO 

CELTA 1.0/ SUPER/ N.PI, 2005/2005, PLACA JYZ 5136, COR BRANCA, 

CHASSI 9BFRZ08X05G222065. Tendo a requerida deixado de efetuar o 

pagamento do financiamento, foi devidamente notif icada 

extrajudicialmente, estando inadimplente desde a parcela nº 02/36, abrindo 

ensejo à propositura da presente demanda.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei. Sorriso - MT, 

5 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): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92221 Nr: 3776-85.2012.811.0040

 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): ANTONIO FRANCISCO CABRAL MOREIRA, 

ADALBERTO MEZADRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a Carta Precatória expedida à fl. 85 não foi 

encaminhada ao Juízo Deprecado pois não houve pagamento dos 

emolumentos necessários conforme solicitado à fl. 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95646 Nr: 7535-57.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA MARIA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da CARTA PRECATÓRIA, junto ao JUÍZO DEPRECADO, 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113855 Nr: 5519-62.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES, Dirceu Marcelo 

Hoffmann, Anna Araguaia Tosta Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UP - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

AGUIOMARA CORREA, DILAMAR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Araguaia Tosta Leite - 

OAB:, Dirceu Marcelo Hoffmann - OAB:16538/GO, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERSON LUIZ RODRIGUES - 

OAB:37729

 INTIME-SE O EXECUTADO a CUMPRIR A SENTENÇA/ACÓRDÃO, no valor 

de R$ 3.212,40, 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, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139513 Nr: 10410-92.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODOVINO BRUSTOLIN - ESPÓLIO, DALTRO ALFREDO 

PIASECKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:MT 11945 B, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, HELENISE SESTI 

REGHELIN - OAB:RS 57752, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, 

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381/MT, LUIZ 

CARLOS CACERES - OAB:PR 26822-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656

 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 o 

APELADO/EMBARGADO, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 158406 Nr: 8259-22.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAICLINE BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS 
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AGRÍCOLAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das custas processuais tendo em 

v is ta  o  ju lgamento  do  Agravo  de  Ins t rumento  n . º 

1006570-12.2017.811.0040

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 3748 Nr: 762-55.1996.811.0040

 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: LUCIANE SOFIATTI, LISIANE SOFIATTI, NEIVA SOFFIATI, 

LEOCIR SOFFIATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT, HERMES DA SILVA - OAB:14884, JOÃO ANTENOR DE 

MELO LEITE - OAB:5123-A, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 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.: 81262 Nr: 305-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BATISTA CORREIA, LUIZ 

CARLOS CORREIA, LUCIANO APARECIDO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556/PR, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:PR 16.948, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227-B

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE DECORREU O PRAZO DE 10 DIAS REQUERIDO 

PELA PARTE AUTORA.

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 o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106633 Nr: 9681-37.2013.811.0040

 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: CARLOS VALDAMERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEM DO BRASIL IND.DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, ARIEL AUTOMOVEIS, CAROLINA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - OAB:86844 , 

FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109.730, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265, MARCELO TOSTES CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, MÁRCIO NOVAES CAVALCANTI - OAB:90.604, Patrícia 

Carliene Barros Giacomoli - OAB:, Roberto César da Silva - OAB:, 

THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:

 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 para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56516 Nr: 456-95.2010.811.0040

 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: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A, LT NOVA MUTUM - SORRISO, LT SORRISO - SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGINO BEDIN, LEOCLIDES BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709, RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, TÁRIK 

FERREIRA - OAB:21931, zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 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 INTIMEMAR as partes 

para se manifestarem acerca da complementação do laudo, bem como 

informarem acerca do interesse na produção de prova oral e/ou se 

requererem o julgamento antecipado da lide, anotando prazo de 15 

(quinze) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004698-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ MARIO AFONSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS VALDIR DE MEDEIROS OAB - MT17911/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRAZ MARIO AFONSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos nº 1004698-36.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuidam-se de embargos 

de terceiro propostos por BRÁS MÁRIO AFONSO em desfavor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, devidamente qualificado nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 25/11/2013, adquiriu por meio de contrato de 

compra e venda o imóvel descrito e caracterizado na matrícula n. 20.556 

do CRI de Sorriso/MT, entretanto, consoante se verifica em id. 1663596, a 

requerimento da embargada, em 12/07/2016 foi realizada averbação nas 

margens da matrícula – AV-4/20556. Segue narrando que, a embargada 

tinha conhecimento de que o imóvel não mais pertencia ao Sr. Marcelo 

Marcos Wasen, pois este já havia comunicado verbalmente à Cooperativa. 

Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência a fim de que seja 

efetuado o levantamento da penhora, tornando a averbação nula, bem 

como para a embargada se abstenha de realizar qualquer anotação as 

margens da matrícula. Vieram-me os autos conclusos. É O SUCINTO 

RELATÓRIO. DECIDO. Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os 

artigos 674 e 677, do CPC, o seguinte: “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”. “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova 

sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, 

oferecendo documentos e rol de testemunhas.” De pronto, convém 

destacar que a causa de pedir dos embargos de terceiro guarda relação 

com a propriedade do imóvel descrito e caracterizado na matrícula n. 

20.556, eis que a suposta violação ao direito do embargante ocorreu 

mediante averbação na matrícula do mencionado bem, o que não afeta o 

direito de posse. Pois bem. Acerca da aquisição de bem imóveis dispõe o 
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art. 1.245, §1º, do Código Civil, o seguinte: Art. 1.245. Transfere-se entre 

vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de 

Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante 

continua a ser havido como dono do imóvel. No caso em tela, o 

embargante narra na exordial que embora a aquisição tenha ocorrido em 

2013 por meio de contrato de compra e venda, não houve registro do título 

translativo no Registro de Imóveis, razão pela qual, diante da literalidade do 

dispositivo legal supramencionado, o alienante continua a ser havido como 

dono do imóvel. Aliado a isso, convém destacar que conforme se visualiza 

p e l a  m a t r í c u l a  d o  i m ó v e l  d e  i d .  7 3 0 1 2 2 9  ( a u t o s 

1000357-98.2016.8.11.0040), inexiste qualquer anotação na matrícula n. 

20.556 acerca da aquisição do imóvel pelo embargante, ao passo, que a 

averbação cuja baixa se pretende foi efetuada em 28/07/2016. Mas não é 

só. In casu, igualmente não se mostra presente o periculum in mora, pois a 

averbação constante na matrícula nº 20.556 não implica em qualquer 

restrição excessiva, pois dela não advém restrições imediatas ao direito 

de propriedade e nem mesmo à posse, podendo, sem prejuízo aguardar a 

formalização do contraditório, até porque existem outros registros sobre a 

mesma. Por todo o exposto entendo que o INDEFERIMENTO da liminar é 

medida imperativa. Por conseguinte, SUSPENDO os autos principais n. 

1000357-98.2016.8.11.0040, em apenso, no que se refere ao bem objeto 

do presente. CERTIFIQUE-SE nos respectivos autos. CITE-SE o embargado 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação 

(art. 679 do CPC). CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 1º de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005350-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. O. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

 

MM. Juiz, Tendo em vista as informações lançadas no estudo psicossocial 

elaborado pela equipe técnica, o MP opina no sentido de que o requerente 

seja intimado para informar se possui ou não interesse no prosseguimento 

do feito. 5 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005350-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. O. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

 

MM. Juiz, Tendo em vista as informações lançadas no estudo psicossocial 

elaborado pela equipe técnica, o MP opina no sentido de que o requerente 

seja intimado para informar se possui ou não interesse no prosseguimento 

do feito. 5 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001095-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA DA CRUZ (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR ANTONIO BANDEIRA (RÉU)

GENECI REGINA VALIATI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRAZO: 

30 (TRINTA) DIAS AUTOS N.º 1001095-52.2017.8.11.0040 ASSUNTO: 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA DA 

CRUZ PARTE(S) RÉ(US): LEONIR ANTONIO BANDEIRA E GENECI REGINA 

VALIATI CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E 

EVENTUAIS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

07/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 400.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO 

dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, 

dos termos da presente 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, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata- se de Ação de Usucapião 

proposta por CARMEN LUCIA DA CRUZ em face de LEONIR ANTONIO 

BANDEIRA E GENECI REGINA VALIATI, que tem como objeto os imóveis 

urbanos de matrículas nº. 15262 e 15263, do CRI de Sorriso/MT, 

adquiridos na data de 21/08/2002, pela pessoa de Nilvo Francisco 

Salvatori. Na inicial a requerente relata que na data de 06/11/2002, ou seja, 

há mais de 14 (catorze) anos, a requerente adquiriu estes imóveis de Nilvo 

Francisco Salvatori, de forma onerosa (lotes urbanos de número 11 e 12, 

ambos da quadra 06-B, situados no Loteamento Gleba Sorriso, neste 

Município de Sorriso/MT), cada um com 700m². Informa que vem 

exercendo as posses dos imóveis de forma mansa, pacífica e ininterrupta, 

bem como os adquiriu de boa-fé e com justo título, sem oposição e 

exercida com animus domini pelo prazo superior ao exigido por lei, logo, 

configurados os requisitos para o reconhecimento do Usucapião 

Extraordinário, razão pela qual postula seja declarado o domínio sobre os 

imóveis objetos da presente demanda. Nos pedidos requereu o seguinte: 

“Os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e artigos 98 

e 99 do CPC [...]; a citação dos Réus nos endereços citados no preâmbulo, 

para querendo contestarem a presente ação; a citação pessoal dos 

confinantes do imóvel, nos termos do artigo 246, §3º do CPC/15, os quais 

seguem ao final arrolados; a publicação de editais para que terceiros 

interessados tomem conhecimento da presente demanda; seja, ao final, 

julgada totalmente PROCEDENTE a presente ação, reconhecendo a 

Usucapião Extraordinário a fim de declarar por sentença a propriedade da 

autora, sendo remetido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Sorriso/MT, para a inscrição do título nos respectivos Registros; e provar 

o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, 

principalmente, pela oitiva das testemunhas abaixo arroladas.” 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Matrícula 15.262 do CRI de 

Sorriso, Lote urbano sob o nº. 11, da quadra n. 06-B, situado no 

loteamento Gleba Sorriso, na cidade de Sorriso/MT, com área de 700m², e 

as seguintes medidas e confrontações: frente para a Rua Genésio 

Roberto Baggio, medindo 17,50 metros; fundos para o lote nº. 04, medindo 

17,50 metros; lado direito para o lote 12, medindo 40 metros, lado 

esquerdo para o lote 10, medindo 40 metros. Matrícula 15.263 do CRI de 

Sorriso, Lote urbano sob o nº. 12, da quadra n. 06-B, situado no 

loteamento Gleba Sorriso, na cidade de Sorriso/MT, com área de 700m², e 

as seguintes medidas e confrontações: frente para a Rua Genésio 

Roberto Baggio, medindo 17,50 metros; fundos para o lote nº. 03, medindo 

17,50 metros; lado direito para o lote 13, medindo 40 metros, lado 

e s q u e r d o  p a r a  o  l o t e  1 1 ,  m e d i n d o  4 0  m e t r o s . 

DESPACHO/DECISÃO:“Vistos, e etc. RECEBO a petição inicial. Cite(m)-se 

o(s) requerido(s) na forma pleiteada, bem como as(os) suas(seus) 

eventuais esposas(os), para, querendo, apresentarem contestação no 

prazo de 15 dias, sob pena de revelia e confissão. Citem-se os 

confinantes pessoalmente (art. 246, §3° do CPC/2015), conforme indicado 

na inicial.Citem-se por edital, com o prazo de trinta dias, os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos. Após, dê-se ciência aos 

Representantes da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, para 

manifestarem o interesse no feito, no prazo de 15 dias, 

encaminhando-lhes os autos.Após, conceda-se vista ao Ministério 

Público.Ademais, DEFIRO o pedido de justiça gratuita à parte autora, o que 

faço com base no artigo 98 do NCPC.Às providências”. Eu, Michelle 

Toscano de Brito Marques, digitei. Sorriso - MT, 5 de fevereiro de 2018. 

Joziane dos Santos Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: 

Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: 

3545-8400

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002257-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO BARROZO ARRUDA GONCALVES OAB - PR14068 

(ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER OAB - PR10515 (ADVOGADO)

TARCISIO ARAUJO KROETZ OAB - PR17515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO A. G. JANAZEIS E CIA LTDA - EPP (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte requerente, através de seus advogados, para requerer o 

que entender de direito, tendo em vista que a citação enviada ao requerido 

via AR, foi devolvida com a observação: "mudou-se". Sorriso, 06 de 

fevereiro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002442-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA ROSA PIRES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ALVES MENDES (RÉU)

 

Processo número: 1002442-57.2016.8.11.0040 Exequente: Elias da Rosa 

Pires – ME. Requerido: Juarez Alves Mendes. Vistos, etc. Trata-se de 

ação pelo rito comum, ajuizada por Elias da Rosa Pires - ME em face de 

Juarez Alves Mendes. Foi indeferido o pedido de justiça gratuita (ID n° 

3676425). O requerente manifestou pugnando pela suspensão do 

processo pelo período de 90 (noventa) dias, para que pudesse juntar os 

valores das custas (ID n° 4364137). Ocorre que, tal manifestação se deu 

em 09/12/2016, já tendo transcorrido muito mais do que os 90 (noventa) 

dias requeridos. Assim, DETERMINO a intimação dos requerentes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias comprovar o pagamento das custas judiciais, sob 

pena de extinção do processo. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002991-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGNER JOSE CARBULONI NUNES (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 06 de fevereiro de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000909-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA OTAVIA SANTANA COSTA CURITIBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000909-63.2016.8.11.0040 

AUTOR: CRISTINA OTAVIA SANTANA COSTA CURITIBA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de ação pelo rito comum, ajuizada por Cristina Otavia 

Santana Costa Curitiba, em face da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A, objetivando o pagamento do seguro DPVAT. Em 

audiência de conciliação (id. 4361693), as partes acordaram quanto ao 

objeto da presente ação, postulando por sua homologação. Vieram os 

autos conclusos. DECIDO. O instrumento do acordo (id. 4361693) está em 

ordem, e, pois, apto a merecer homologação. Desse modo, considerando a 

manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o acordo por elas 

celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas 

e honorários na forma acordada. Ante a renúncia ao prazo recursal pelas 

partes, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

22 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001043-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AXXION IMOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY PEDRO BEDIN (EXECUTADO)

IVANIA BEDIN (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS BEDIN (EXECUTADO)

ZULMIRA GRANETTO BEDIN (EXECUTADO)

 

Processo número: 1001043-90.2016.8.11.0040 Exequente: Axxion Imóveis 

LTDA6 Requerido: Luiz Carlos Bedin, Ary Pedro Bedin e Ivania Bedin. 

Vistos, etc. CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para pagamento e/ou 

oferecimento de embargos pelos executados. Após, INTIME-SE a parte 

exequente para que indique bens passíveis de penhora em nome dos 

devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. . Desatendido, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da 

CGNC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sorriso/MT, 22 

de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81995 Nr: 857-60.2011.811.0040

 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): JOSEFA DE OLIVEIRA MONTAGENS, JOSEFA 

DE OLIVEIRA

 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 INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de TAXA/CUSTAS judiciais e comprovando o pagamento nos autos, a 

fim de que seja expedida a Carta Precatória de citação.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131056 Nr: 5903-88.2015.811.0040

 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: TERRA COMÉRCIO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:A-598

 Vistos, e etc.

Considerando que o NCPC estabelece que:

Art. 3o, § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 
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defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Considerando, ainda, que não fora oportunizada a conciliação as partes.

 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, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, intime-se as partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21573 Nr: 1770-86.2004.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SÉRGIO TIRITAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO ALBERTO DALMOLIN, ALBERTO DAL 

MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:131.512

 TENDO EM VISTA O PROCESSO SE ENCONTRAR ALÉM DO PRAZO DE 

VISTAS, QUAIS SEJAM 5 (CINCO) DIAS UTEIS, VEM NOS TERMOS DO 

ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMAR A ADVOGADA ANDREIA CRISTIANE 

HECK LAZARINI FAXO, OAB - 59.455, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60913 Nr: 4204-38.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEGUIA VIRTUAL EDITORA LTDA, MGM 

EDITORA LTDA - ME, DIF COBRANÇAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO NUNES - 

OAB:110.038/SP

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação acerca da intimação da fl. 138, apesar de 

devidamente intimadas pelo DJE, razão pela qual INTIMO a parte autora 

para requerer o que entender de direito.

Thays de Paris Hellstrom

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 138863 Nr: 10061-89.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: SFDGFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILT-E, CFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA CALGARO - 

OAB:9.403-MT, SOLEICA F. DE GÓES F. DE LIMA - OAB:4049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala do 

feito.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 155052 Nr: 6482-02.2016.811.0040

 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: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR LUIZ TRES - ESPÓLIO, CLEOCIR 

FRANCISCO TRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VENUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 o devido cumprimento judicial, bem como qualificar os 

herdeiros para a devida intimação.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 2560 Nr: 382-66.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JOÃO COBALCHINI, VALDEMAR 

DECEZARO, MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14007, GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:18914, ROBERTO 

CARLOS DAMBROS - OAB:13.154/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 27571 Nr: 2050-23.2005.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, OVIDIO ILTON ARALDI - OAB:7.974-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

Considerando a necessidade de análise detida do feito, bem como o 

expressivo número de processos em trâmite na Vara, somado ao exíguo 

tempo previsto para o término da correição ordinária, onde tal providência 

se revela dificultada, mantenho o processo concluso para análise após o 

término da correição.

 Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32526 Nr: 1696-61.2006.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO LAMERA - ESPOLIO, JEISON FERMINO 

LAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 24/04/2018 às 15h, motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46773 Nr: 3686-19.2008.811.0040

 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: RG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDBG, RG-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

RAFAELA PINTO GUBERT, menor, devidamente assistida pela Defensoria 

Pública, requer a concessão de alvará judicial para levantamento de 

valores depositados em juízo, em seu favor, nestes autos de inventário, 

sob a alegação de que necessita levantar a quantia para pagamento da 

mensalidade escolar.

Às fls. 428-429 o Ministério Público manifestou favorável a pretensão.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Sustenta a requerente que possui, depositado em juízo, vinculado a estes 

autos de inventário, a quantia de R$ 15.377,73 e R$ 12.326,84 (fls. 

391-392), referente a venda, autorizada pelo juízo, de 649,50 sacas de 

soja correspondentes ao seu quinhão (decisão fl. 368) e que necessita 

pagar suas mensalidades escolares atrasadas, referente aos meses de 

janeiro a dezembro de 2017, no total de R$ 2.255,00, para poder realizar a 

rematrícula na escola, bem como as mensalidades deste ano de 2018, 

referente aos meses de janeiro a dezembro de 2018, no total de R$ 

2.715,00, além da quantia de R$ 1.000,00 para a aquisição do material 

escolar, perfazendo o total geral de R$ 5.970,00.

O pedido merece acolhimento, vez que restou devidamente comprovada a 

necessidade da despesa em favor da menor (fls.416-421).

 Diante do exposto, CONCEDO Alvará Judicial para o levantamento da 

quantia depositada em juízo em favor da adolescente RAFAELA PINTO 

GUBERT (fls. 368, 391 e 392) e, consequente, transferência para a conta 

de sua representante legal, conforme indicado à fl. 414.

 Preclusa a decisão, expeça-se o competente alvará.

Efetuada a transferência, intime-se a representante legal da adolescente 

para prestar conta acerca do pagamento das mensalidades e do material 

escolar.

Sem prejuízo da determinação acima, intime-se a inventariante para se 

manifestar acerca dos pedidos “a” e “b”, constante na cota ministerial de 

fls. 428-429, devendo apresentar a prestação de contas da gestão dos 

bens do espólio, bem como apresentar últimas declarações, no prazo de 

30 dias.

Apresentadas as últimas declarações, digam as partes, ex vi do art. 637 

do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 59530 Nr: 2828-17.2010.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte a requerer o que de direito, no 

prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83081 Nr: 2048-43.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A

 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117959 Nr: 8654-82.2014.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, WFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 17/04/2018 às 17H, motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131056 Nr: 5903-88.2015.811.0040

 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: TERRA COMÉRCIO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:A-598

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 24/04/2018 às 15H30MIN, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81397 Nr: 389-96.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA KAMINSKI WERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA FLORESTA MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA - RIO MÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora para manifestar-se acerca 

da penhora de veículos realizada, requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 62037 Nr: 5329-41.2010.811.0040

 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: PAULO ROBERTO PAGNAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85869 Nr: 5255-50.2011.811.0040

 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 ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLENAGEM CAMERA LTDA, ALAIR 

JOSÉ CAMARA, ITAMAR JOSE CAMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, em relação aos réus Alair José Camera e Itamar Jose Camera, nos 

termos do artigo 485, VI, 1ª figura, do Código de Processo Civil. No mais, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, 

para: a) CONDENAR a requerida Terraplanagem Camera Ltda. ao 

pagamento de danos materiais, os quais deverão ser objeto de liquidação 

de sentença; e b) CONDENAR a requerida Terraplanagem Camera Ltda. ao 

pagamento de compensação pelos danos morais coletivos ambientais 

causados à coletividade, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que 

deverá ser destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos – FDD, nos 

termos do artigo 13, caput, da Lei nº 7.347/1985. Sobre esse valor, deverá 

incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), 

aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde a citação, no 

percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas a 

pagar ou a ressarcir (art. 18, Lei nº 7.347/1985).Ante a sucumbência 

recíproca, cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista ao autor para 

promover o de direito no prazo de 20 (vinte) dias. Transcorrido in albis o 

prazo, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de desarquivamento a pedido do 

interessado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso-MT, 05 de 

fevereiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32028 Nr: 1207-24.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM ANTÔNIO ATTIÊ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR MIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAIANE DOS 

SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 1207-24.2006.811.0040, 

Protocolo 32028, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89765 Nr: 1372-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MOTTA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAUBER GIOLANDO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ FABIANO 

BELLÃO GIMENEZ, para devolução dos autos nº 1372-61.2012.811.0040, 

Protocolo 89765, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99464 Nr: 2094-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAUBER GIOLANDO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MOTTA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSÉ FERREIRA 

NETO - OAB:13989/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ FABIANO 

BELLÃO GIMENEZ, para devolução dos autos nº 2094-61.2013.811.0040, 

Protocolo 99464, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38053 Nr: 948-92.2007.811.0040

 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: BSS-(V(S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZ-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helcio Carlos Viana Pinto - 

OAB:6588/MT, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, 

PAULO SÉRGIO DANIEL - OAB:9173-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ FRANCISCO 

DE AZEVEDO PONTES, para devolução dos autos nº 

948-92.2007.811.0040, Protocolo 38053, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39437 Nr: 2314-69.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ANTÔNIO ATTIE, ADAIR MIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAIANE DOS 

SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 2314-69.2007.811.0040, 

Protocolo 39437, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183902 Nr: 51-78.2018.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAD, GAD, JLDCAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMGCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONARA SANTOS DA SILVA - 

OAB:6.812-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVANDRO SANTOS 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 51-78.2018.811.0040, Protocolo 

183902, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31102 Nr: 331-69.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAIANE DOS 

SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 331-69.2006.811.0040, 

Protocolo 31102, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 185659 Nr: 1471-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JUNIOR DIMER - 

OAB:108314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

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.: 104490 Nr: 7550-89.2013.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMERITA DUARTE TOLENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O

 Vistos, e etc.

Considerando que, apesar de intimada, a parte autora deixou transcorrer o 

prazo sem qualquer manifestação (certidão de fl. 54), remetam-se os 

autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico e sem baixa 

na distribuição.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106735 Nr: 9766-23.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERITA DUARTE TOLENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 Vistos, e etc.

Considerando que, apesar de intimada, a parte autora deixou transcorrer o 

prazo sem qualquer manifestação (certidão de fl. 136), remetam-se os 

autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico e sem baixa 

na distribuição.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125888 Nr: 2951-39.2015.811.0040

 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: MARIA VILANI DOS SANTOS SOUZA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos, e etc.

À fl. 131 a parte autora concordou com o pagamento voluntário da 

obrigação fixada em sentença.

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.

Defiro o pedido de expedição de alvará para levantamento da quantia 

depositada, conforme pugnado à fl. 131.

 Preclusa a decisão, expeça-se Alvará, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48910 Nr: 5838-40.2008.811.0040

 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: AVELINO CRELIO DURIGON - ESPOLIO, VALMIR 

ANTONIO DURIGON, VALDEMIR LUCIO DURIGON, LOURDES MIRACI 

DURIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SCHAHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT, LAURI ANTONIO STUANI - OAB:6117-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Vistos, e etc.
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Ante o cálculo apresentado pela contadoria do juízo à fl. 202, intime-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 15 dias. Anoto que a inércia da 

parte autora será entendida como concordância pelo pagamento integral 

do débito, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40898 Nr: 3730-72.2007.811.0040

 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: JEFERSON PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS - BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO SOLER DO AMARAL 

JUNIOR - OAB:172787/SP, KARINA WU ZORUB - OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO SAMPAIO DE 

FIGUEIREDO - OAB:109465/RJ, ALESSANDRA GOUVÊA DE 

VASCONCELLOS - OAB:9023, ANA BEATRIZ CONDE GALVÃO ZENHA - 

OAB:91226/RJ, CAMILA DE ARAUJO BALDUINO - OAB:9.519/MT, 

CAROLINA MAY MARTINS DE ALBUQUERQUE - OAB:129900/RJ, 

DÁRCIO JOSÉ DA MOTA - OAB:67.669-SP, FELIPE AFFONSO 

CARNEIRO - OAB:22593/DF, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - 

OAB:10371/ES, INALDO BEZERRA SILVA JÚNIOR - OAB:132.994-SP, 

JOÃO MARCIANO MACIEL DA SILVA - OAB:822-PE, KEILA CHRISTIAN 

ZANATA MANANGÃO RODRIGUES - OAB:84.676-RJ, LÁZARO JOSÉ 

GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, LEANDRO FIGIERA VAN DE KOKEN - 

OAB:9736- ES, LUÍ S FELIPE DE FREITAS BRAGA PELLON - 

OAB:20387-RJ, MARCELO RIBEIRO CÔCO - OAB:99.771, MÁRCIO 

ANTÔNIO TORRES - OAB:92.172-RJ, MARIO SAMPAIO FERNANDES - 

OAB:10756-ES, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, 

ROBERTA DO NASCIMENTO CAVALEIRO - OAB:2.650-AC, RONALDO 

CELANI HIPÓLITO DO CARMO - OAB:195889/SP, SÉRGIO LUIZ LARICA 

GAZZOLA - OAB:100.816-RJ, SERGIO RUY BARROSO DE MELLO - 

OAB:63377/RJ, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7.102/B, 

TIAGO MENDES CUNHA - OAB:120597/RJ

 Vistos, e etc.

A parte requerida comunicou o cumprimento voluntário da sentença, 

instada a se manifestar, a parte autora concordou com o valor depositado 

em juízo.

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.

Defiro o pedido de expedição de alvará para levantamento da quantia 

depositada, conforme pugnado à fl. 229, vez que, conforme indicado à fl. 

229, os honorários foram previamente contratado (fls. 230) e são 

assegurados pela lei (art. 22, lei 8.906/94).

Preclusa a decisão, certificado o trânsito em julgado, Expeça-se Alvará, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124960 Nr: 2365-02.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, AGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Analisando detidamente os autos, infere-se que, devidamente citada para 

pagar às três últimas parcelas alimentares em atraso, bem como as que 

vencerem no curso do processo o executado se manteve inerte não 

provando o pagamento, bem como não apresentou justificativa.

 O exequente pugnou pela decretação de prisão civil do executado (fl. 31).

DECIDO.

Preenchidos os requisitos constitucionais da voluntariedade e 

inescusabilidade do inadimplemento da obrigação alimentar, já que o 

devedor deixou de cumprir com a obrigação alimentar sem nenhuma 

justificativa, deve ser decretada a prisão civil até que seja comprovada a 

satisfação da pretensão executiva.

 Neste sentido, leciona o Prof. Yussef Said Cahali, em sua obra Dos 

Alimentos, RT, 3. Ed., p.1072:

“Assim, não implicando a cessação voluntária do pagamento da pensão 

por parte do devedor causa de cessação ou exoneratória do débito 

alimentar, e não podendo o devedor beneficiar-se de sua própria relapsia, 

desde que não tenha promovido opportuno tempore ação exoneratória do 

encargo alimentar, é legítima a sua prisão administrativa se não justificada 

a impossibilidade de efetuar o pagamento do débito (CPC , art. 733, in 

fine)...”.

Logo, não demonstrado o pagamento das prestações alimentícias devidas, 

ACOLHO as razões da parte exequente, pelo que DECRETO A PRISÃO 

CIVIL do executado, com qualificação nos autos, pelo prazo de trinta (30) 

dias ou até que efetue o pagamento das prestações alimentícias 

atrasadas mais as que se vencerem a partir desta decisão.

Antes, porém, INTIME-SE a credora para que apresente, no prazo de 10 

(dez) dias, cálculo do valor atualizado do débito.

 Atendido, EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o preso 

permanecer separado dos presos comuns, ficando desde já autorizada a 

expedição de alvará de soltura ou suspensão da ordem de prisão diante 

do inequívoco pagamento do débito referente aos meses atrasados.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 92428 Nr: 3991-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS ALFREDO KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS DE JESUS, JOSÉ NILTON 

CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:30515

 Vistos, e etc.

HOMOLOGO A TRANSAÇÃO de fls. 129-129 v, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e determino a SUSPENSÃO do processo, no que 

tange a cobrança dos valores devidos ao requerente, até o prazo final do 

acordo entabulado.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de, no silêncio, este Juízo entender 

que houve o pagamento integral do débito, com a consequente extinção do 

feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 15906 Nr: 1-66.2003.811.0040

 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: BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER ( Espólio), MARIA DO 

ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ, LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ, MARIA ELENA 

ORTEGA ORTIZ ASSUMPÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGINO BEDIN, EDILES ZANCHETIN BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, FLORINDO PILHALARME - OAB:3645-A/MT, PAULO 

SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5325-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação das partes, apesar de devidamente intimadas 

pelo DJE nº 10141 do dia 21/11/2017, motivo pelo qual, INTIMO as partes, 

para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco), sob pena 

de arquivamento.

Thays de Paris Hellstrom

Estagiária
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40522 Nr: 3333-13.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO LAMERA - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E INDUSTRIAS BRASILEIRAS 

COINBRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512, OSVALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Vistos, e etc.

Cumpra-se conforme determinado nos autos de código 20382.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 20760 Nr: 942-90.2004.811.0040

 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: COMERCIO E INDUSTRIAS BRASILEIRAS COINBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERMINO LAMERA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512, OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5705, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Vistos, e etc.

Cumpra-se conforme determinado nos autos de código 20382.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 20382 Nr: 569-59.2004.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEIBCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Vistos, e etc.

Folheando o acordo imbricado às fls. 272-275, verifica-se que consta na 

petição a empresa Luis Dreyfuss Commodities, ao passo que a autora da 

ação é Comércio e Indústrias Brasileiras Coimbra, diante disso, intime-se 

as partes para, no prazo de 15 dias, regularizar a divergência apontada, a 

fim de que o acordo possa ser homologado.

Com a juntada dos documentos, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 17244 Nr: 1480-08.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMV, NCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 Vistos, e etc.

Oficie-se ao juízo deprecado requisitando informações, bem como a 

devolução da deprecata (fl. 325), vez que a mesma foi expedida no ano 

de 2014.

Com a juntada das informações, intime-se, pessoalmente, a exequente 

para, no prazo de 15 dias, dar prosseguimento ao feito sob pena de 

arquivamento.

Nada sendo requerido o processo restará suspenso e arquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85557 Nr: 4907-32.2011.811.0040

 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: SENIRA MARIA VEDANA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSSANE MARTINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Vistos, e etc.

Considerando que, apesar de intimada, a parte autora deixou transcorrer o 

prazo sem qualquer manifestação (certidão de fl. 100), remetam-se os 

autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico e sem baixa 

na distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 34393 Nr: 3531-84.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSH-m, MSH, JFSGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ AMANCIO DE CARVALHO 

- OAB:6019-A, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - 

OAB:6179-A

 Vistos, e etc.

Considerando que, apesar de intimada, a parte autora deixou transcorrer o 

prazo sem qualquer manifestação (certidão de fl. 221), remetam-se os 

autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico e sem baixa 

na distribuição.

Às providências.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1005565-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA DJEIME LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGUES PASCHOALIN OAB - SP248154 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CIMI (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar o patrono da parte 

autora para se manifestar acerca da certidão negativa do Srº Oficial de 

Justiça, ID retro, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução da 

deprecata.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005348-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL CARGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar o patrono da parte 

autora para se manifestar acerca da certidão negativa do Srº Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução da deprecata. Ainda, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005347-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 156 de 529



BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO RETRO, BEM COMO DAR 

ANDAMENTO AO FEITO, INFORMANDO NOVO ENDEREÇO PARA 

DILIGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004882-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAMPUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI OAB - MS5119 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIMIRO CAVALCANTE (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar o patrono da parte 

autora para se manifestar acerca da certidão negativa do Srº Oficial de 

Justiça, ID RETRO , no prazo de 05 dias, sob pena de devolução da 

deprecata.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004842-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1004842-10.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS VISTOS. A parte requerente 

apresentou pedido de desistência da ação. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte 

contrária, a parte requerente apresentou pedido expresso de desistência 

da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar 

que, não tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da 

parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do 

NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, 

homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas finais pela parte autora (art. 90, NCPC). 

Proceda a baixa da restrição veicular junto ao Sistema Renajud. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002768-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (REQUERIDO)

EDSON BASSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002768-17.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: 

EDSON BASSO, FABIO DEL CANALE VIZENTIM VISTOS. INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar o que entender 

de direito. sob pena de extinção do feito. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003654-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO RAMOS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003654-16.2016.8.11.0040 

AUTOR: JOVENTINO RAMOS SOARES RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação, tendo a parte 

autora deixado transcorrer em branco o prazo para apresentação de 

impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à 

alegação ilegitimidade passiva e alteração do polo passivo, com a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, 

entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o 

direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Da mesma forma, não há que 

se falar em inépcia da inicial, já que os fatos foram narrados na inicial com 

clareza, sendo a exordial devidamente instruída com os documentos 

necessários. Por fim, restando evidentemente demonstrada a necessidade 

e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 
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nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004666-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIBEM INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME (RÉU)

EURIPIS MACHADO (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA DAS CERTIDÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONTIDA NOS IDS 

RETRO, DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000242-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDERLAN FERNANDES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000242-09.2018.8.11.0040 

AUTOR: GILDERLAN FERNANDES LIMA RÉU: BANCO RCI BRASIL S.A 

Vistos. De início, verifico que embora a parte autora alegue ser 

hipossuficiente nos termos da lei, não acostou aos autos documentos que 

comprove os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da 

justiça. Desse modo, determino que o autor junte aos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, os documentos que comprovem sua impossibilidade em 

arcar com as custas e despesas processuais. Decorrido o prazo acima 

com ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON DANIEL PANAZZOLO (REQUERENTE)

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE TRANSPORTE DE 

SORRISO - A.P.C.T.S. (REQUERENTE)

LIDUVINO LUIZ BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE BARRETO CATTANEO OAB - SC22489 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000253-38.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE 

TRANSPORTE DE SORRISO - A.P.C.T.S., LIDUVINO LUIZ BANFI, CLAYTON 

DANIEL PANAZZOLO VISTOS. Compulsando os autos verifico que a parte 

autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos 

os respectivos comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa 

judiciária. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a 

inicial, no prazo de 10 (dez) dias, devendo comprovar o recolhimento das 

custas e taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do 

disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000447-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADNAN GUIOTTO ALESSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000447-38.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME EXECUTADO: 

ADNAN GUIOTTO ALESSI Vistos. DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, COMPLETE a inicial, juntando ao 

feito a CPR objeto da presente execução, sob pena de indeferimento da 

inicial, na forma do disposto no art. 321 c/c art. 319, ambos do NCPC. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000630-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIWMAR SERPA OAB - MT19703/O-O (ADVOGADO)

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135/O (ADVOGADO)

CARLIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE OAB - MT21876/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000630-43.2017.8.11.0040 

AUTOR: ROBERTO CARLOS SCATAMBULI RÉU: ITAU UNIBANCO S/A 

VISTOS. Diante do acórdão de Id 10817380, 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003743-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARGINO BEDIN (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:

JULIO CEZAR DA CRUZ COSTA OAB - RJ91064 (ADVOGADO)

GUSTAVO LASALVIA BESADA OAB - SP206758 (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003743-05.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: ARGINO BEDIN REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. 2. 

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005216-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRA MAQUINAS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO OAB - SP375091 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMK FLORESTAL PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONTIDA NO ID RETRO, 

DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002782-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RIBEIRO (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002782-98.2016.8.11.0040 

AUTOR: JEFERSON RIBEIRO RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

acerca da avaliação médida de Id 5889828, requerendo o que de direito. 

Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004554-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON GOMES VIEIRA (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar o patrono da parte 

autora para se manifestar acerca da certidão negativa do Srº Oficial de 

Justiça, id retro, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução da 

deprecata.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004598-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DIAS DA SILVA FILHO OAB - SP212751 (ADVOGADO)

ROSA DA SILVA RINO OAB - 027.048.218-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO CARLOS MARONEZZI (EXECUTADO)

EDSON MARCOS MELOZZI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONTIDA NO ID RETRO, 

DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004552-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE EMIDIO MIGUEL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONTIDA NO ID RETRO, 

DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003824-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA AZEVEDO POLI (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO ID RETRO. AINDA, PARA INTIMAR O 

MESMO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 3037 Nr: 143-62.1995.811.0040

 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: SHIRLEY MARIA OTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DOMINGOS DE AQUINO, IVONE DE 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525, HUGO LEONARDO GARCIA AQUINO - OAB:7691/MT

 NOS TERMOS DO ITEM N. 24.1 DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA É TEMPESTIVO, BEM 

COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO, RAZÃO PELA QUAL PASSO A 

PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, VIA DJE, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 

1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116691 Nr: 7629-34.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLY BEZERRA DA SILVA, RSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LIMA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MICHELON - 

OAB:14437

 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 carta precatória devolvida 

da Comarca de Sonora/MS, devendo requerer o que entender de direito, 

no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 21065 Nr: 1255-51.2004.811.0040

 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): LEONIR ANTONIO BANDEIRA, FRANCISCO 

BENTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B, RODRIGO 

ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 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.: 40307 Nr: 3148-72.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLIELI FERNANDES RODRIGUES - ME, JOLIELI 

FERNANDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-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.: 98125 Nr: 643-98.2013.811.0040

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA SOARES BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, 

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para comprovar a distribuição da carta precatória na 

Comarca competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136523 Nr: 8769-69.2015.811.0040

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BECKHEUSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para comprovar a distribuição da carta precatória na 

Comarca competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 43529 Nr: 477-42.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO WEBER STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI JOSE DANELLI, ANTONIO LUDOVICO 

DANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 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.: 61256 Nr: 4550-86.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIA SANTOS ROMOALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JELSON ANTÔNIO GERMINIANI - ESPÓLIO, 

JÉSSICA ALDREY CEZIMBRA GERMINIANI, WANDER BEDIN GERMINIANI, 

DÉBORA BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520, Juscelino Luis Rodrigues Neto - OAB:MT/4340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - 

OAB:59.455, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, LUCIANO 

SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, 

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT, TIANE VIZZOTTO 

- OAB:12679-A/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139743 Nr: 10527-83.2015.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADELINO LAZARINI FAXO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FERNANDA RÉQUIA - 

OAB:20.113, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, 

TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 VISTOS.

Diante da manifestação de fls. 96, declaro prejudicado o ato e suspendo o 

feito pelo prazo de 30 dias.

Após, intimem-se as partes para prosseguimento.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 124688 Nr: 2208-29.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): IGUAÇU COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS 

LTDA - ME, SHIRLENE BATISTA ARAUJO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/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.: 38512 Nr: 1409-64.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO MARCHIORO, VANIRA VIGO 

MARCHIORO, GEOVANI POTRICH, ANA CRISTINA MEDEIROS FREITAS 

POTRICH, GABRIEL WITECK MARCHIORO, LUANA WITECK MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO LUIS WECKERLIM 

FERNANDES - OAB:17.964-PR, JARBAS CASTILHOS DA SILA - 
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OAB:64.833, PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - OAB:PR/58676, 

SERGIO HENRIQUE GOMES - OAB:35245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para efetuar o recolhimento da guia da certidão de Registro de Penhora, 

devendo para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br 

para a emissão da referida guia (certidão de processo em tramitação sem 

busca).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 135951 Nr: 8446-64.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO JOSÉ DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725

 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.: 103843 Nr: 6877-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO OLIVEIRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das 

custas (preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento ao 

juízo deprecado via malote digital ou, para querendo, retirar a carta 

precatória a fim de distribuir na Comarca de Avaré/SP.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000453-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000453-45.2018.8.11.0040 

AUTOR: SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA RÉU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do 

atual CPC 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 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 pode vir a sofrer; caução pode 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.” No 

caso em análise, considerando a alegação de inexistência de relação 

jurídica relativa às transações bancárias realizadas na conta bancária da 

parte autora no dia 04/12/2017 (Id 11609556), discutindo-se a 

possibilidade de fraude, bem como o risco de inscrições negativas do 

nome da parte autora em cadastros de inadimplentes e, ainda, o acréscimo 

de juros sobre o saldo negativo em sua conta corrente, oriundo do valor 

de R$82.000,00 (oitenta e dois mil reais), sobre o qual se alega 

desconhecer a origem, entendo que a concessão do pedido liminar é 

media que se impõe, já que indiscutível a presença do perigo da demora. 

Neste sentido, vejamos o julgado abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM 

CONTA BANCÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPOSTAMENTE NÃO 

CONTRATADA PELO CONSUMIDOR - PROBABILIDADE DO DIREITO 

EPERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - 

RECURSO PROVIDO.Presentes a probabilidade do direito e o perigo de 

dano arguidos pela parte autora, é viável a concessão da medida de 

urgência, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC 

(Lei nº. 13.105/2015).Devem ser suspensos os descontos realizados em 

conta bancária de quem alega não ter firmado o contrato correspondente 

se a instituição financeira não demonstra a origem e a licitude do débito”.

(TJMT, AI 135305/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 05/05/2017) – destaquei. Diante do exposto, com amparo 

no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela, DETERMINANDO que a requerida SE ABSTENHA de 

incluir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito em razão 

do saldo negativo na conta corrente nº 130001723, agência 0955, Banco 

Santander S/A, bem como seja suspensa a cobrança de juros na referida 

conta bancária em razão do saldo negativo oriundo dos lançamentos em 

discussão, qual seja, R$82.000,00 (oitenta e dois mil reais), lançados no 

dia 04/12/2017, até decisão final no presente feito ou até posterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais). CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo Código de 

Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO 

COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado 

que as partes 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, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006756-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILETO CORTINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO ALVES EPIFANIO (RÉU)

E. C. EPIFANIO AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP (RÉU)

EDUARDO CAVAZZANA EPIFANIO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1006756-12.2017.8.11.0040 

AUTOR: DILETO CORTINA RÉU: ADAUTO ALVES EPIFANIO, E. C. EPIFANIO 

AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP, EDUARDO CAVAZZANA 

EPIFANIO VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 
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DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. Nos termos do §3º, do 

artigo 292, do CPC, CORRIJO de ofício o valor da causa para R$29.858,65 

(vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco 

centavos). Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do 

atual CPC 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 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 pode vir a sofrer; caução pode 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.” No 

caso em apreço, verifico que se trata de contrato verbal, sendo certo que, 

em análise de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade 

do direito alegado, razão pela qual o indeferimento do pedido liminar é 

medida que se impõe. Neste sentido, vejamos o julgado abaixo: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - 

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - CONTRATO VERBAL - LIMINAR 

INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para a concessão de medida cautelar é necessária a presença simultânea 

dos requisitos da aparência do bom direito (fumus boni iuris) e do perigo 

da demora (periculum in mora). No caso em que se trata de contrato verbal 

de compra e venda de veículo e que não há provas quanto à existência do 

contrato, da inadimplência dos compradores, bem assim de que estes se 

encontram na posse do bem demandado, mantém-se a decisão que negou 

a liminar. (AI 15320/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2012, Publicado no DJE 

25/04/2012) - destaquei. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes 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, nos termos do § 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, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005493-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1005493-42.2017.8.11.0040 

AUTOR: PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA RÉU: AYMORE VISTOS. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. De início, consigno que o 

pedido consignatório cumulado com o pedido revisional é perfeitamente 

possível, desde que seguido o rito ordinário comum a ambos, o que se 

verifica no caso em apreço. Relativamente à tutela provisória de urgência, 

o art. 300 do atual CPC 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 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 pode vir a sofrer; caução pode 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.” 

Pretende a autora a concessão de tutela de urgência para que seja 

deferido o depósito judicial mensal de R$ 1.139,25 (um mil, cento e trinta e 

nove reais e vinte e cinco centavos), valor este que entende ser 

incontroverso. No entanto, em análise de cognição sumária, verifico que 

não restou demonstrada a probabilidade do direito da autora no que tange 

à revisão das cláusulas contratuais, sendo certo que as irregularidades 

contratuais apontadas dependem, para sua apuração e comprovação, de 

ampla dilação probatória. Quanto ao pedido de abstenção de inclusão do 

nome da autora nos cadastros de inadimplentes, inobstante os 

argumentos trazidos na inicial, em juízo de cognição sumária, não se extrai 

a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de 

urgência pleiteada, haja vista que a mera propositura da ação revisional do 

contrato firmado entre as partes não torna a parte demandante imune à 

inscrição de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, 

conforme dispõe a súmula 380 do STJ: "a simples propositura da ação de 

revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” 

Relativamente ao requerimento referente à manutenção da posse do bem 

financiado nas mãos da requerente, entendo que, da mesma forma, não 

merece acolhida, uma vez que, em análise de cognição sumária, não 

restou demonstrada a probabilidade da autora. Nesse sentido, vejamos o 

julgado abaixo: "RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL 

DE CONTRATO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MANUTENÇÃO 

DO VEÍCULO NA POSSE DO DEVEDOR E VEDAÇÃO À INSERÇÃO DE SEU 

NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO CABIMENTO 

– LIMINAR NEGADA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DO AUTOR – CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR 

INTEGRAL DA PRESTAÇÃO – DIREITO DO DEVEDOR – AGRAVO 

PROVIDO PARCIALMENTE. O credor tem o direito de extrair todas as 

consequências jurídicas da mora, quando injustificável o inadimplemento, 

não sendo possível o deferimento do pedido de antecipação da tutela 

jurisdicional, em ação de revisão contratual, para proibir o credor de 

inscrever o devedor em banco de dados de entidades de proteção ao 

crédito (CDC, art. 42, §3º), quando os fundamentos do pedido revisional 

não apresentam relevância jurídica, eis que integrado por temas já 

pacificados pela jurisprudência dos tribunais brasileiros, especialmente 

pelo colendo STJ. Ausente a verossimilhança das alegações não deve ser 

deferida liminar para manter o devedor na posse do bem ou a retirada do 

nome do devedor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito" (AI 

50695/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 

13/03/2014) - destaquei Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes 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, nos termos do § 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 
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homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005984-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ERVINO MULLER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1005984-49.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: CARLOS ERVINO MULLER EMBARGADO: SIPAL 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VISTOS. Se tempestivo, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria da Vara, nos termos do art. 914 e seguintes do 

NCPC, RECEBO os embargos à execução apresentados; todavia, 

ausentes os requisitos legais pertinentes, deixo de atribuir-lhe efeito 

suspensivo almejado. Destaco que, nos termos do artigo 919, § 1º do 

NCPC, para a atribuição de efeito suspensivo necessário se faz a 

verificação dos mesmos requisitos exigidos para a concessão da tutela 

antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou 

depósito. No caso, apesar de a execução estar garantida por penhora, 

conforme Id 11296686 do processo nº 1001439-67.2016.8.11.0040, 

verifico não se vislumbrar a probabilidade do direito invocado, não 

restando evidentes os vícios da execução e a inexigibilidade dos títulos 

que a instruem, ainda mais considerando que os presentes embargos se 

fundam em problemas climáticos que teriam ocasionado "quebra" das 

lavouras, impossibilitando as obrigações assumidas no título que instrui a 

execução embargada. A propósito, vejamos o julgado abaixo: "AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – 

IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO 

PREENCHIDOS – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE GARANTIA 

DO JUÍZO – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE – 

RECURSO PROVIDO. I – O §1º do art. 919 do CPC condiciona a atribuição 

de efeito suspensivo nos embargos à execução ao preenchimento de 

alguns requisitos, quais sejam, os mesmos exigidos pela tutela antecipada, 

além da garantia da execução por penhora, caução ou depósito. II – No 

presente caso não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, tendo 

em vista que a taxa de juros indicada na Cédula de Crédito Bancário não 

demonstra nenhuma exorbitância em relação à média de mercado. III – Em 

razão da recusa do bem penhorado pelos agravados e o pedido de 

substituição consubstanciado no inciso I, do art. 848, do CPC, resta 

pendente a exigência do §1º do art. 919 do CPC, qual seja, a existência de 

garantia da execução que possa autorizar o deferimento do efeito 

suspensivo. IV – Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao 

produtor rural, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente 

afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

mencionado diploma". (TJMT, AI 73780/2016, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 05/05/2017) - destaquei. No mais, intime-se o exequente 

para manifestação, nos termos do art. 920, inciso I do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002170-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002170-63.2016.8.11.0040 

AUTOR: ANDERSON PEREIRA RODRIGUES RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

ANDERSON PEREIRA RODRIGUES em face de SEGURADORA LÍDER - 

CONSÓRCIOS DE SEGUROI DPVAT, ambos qualificados nos autos, 

pretendendo o recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 

22/12/2013. A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 2984749 e 

seguintes. Recebida a exordial, determinou-se a remessa do feito ao 

CEJUSC para inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de 

Mediação/Conciliação, bem como determinou a citação do demandado. No 

CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica no autor, restando 

inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 5902442. Foram 

apresentadas contestação (Id 6129414) e impugnação à contestação (Id 

6682445). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico 

que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória. Antes da análise do mérito, entendo que não assiste 

razão à parte requerida no que tange às preliminares de ausência de 

laudo do IML e invalidade do Boletim de Ocorrência juntado ao feito. Ora, a 

apresentação de laudo do IML não é requisito para a instrução da inicial, 

sendo certo que a invalidez permanente e as dimensões das lesões serão 

objeto de perícia médica. Da mesma forma, o Boletim de Ocorrência não é 

documento indispensável para a comprovação do nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões sofridas pela vítima. Neste sentido, 

vejamos: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O 

ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA – CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO 

DESPROVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Para fins 

de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência se presentes outros elementos 

nos autos que comprovem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as 

lesões sofridas pela vítima. 2. Não configura litigância de má-fé quando a 

parte apenas se vale de recurso legalmente previsto para indicar sua 

irresignação com o julgado" (TJMT, Ap 35852/2017, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 08/11/2017) - destaquei. Quanto à alegação alteração do 

polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, 

uma vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório, assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Por fim, 

não há que se falar em realização de nova perícia (Id 8720822), sendo 

certo que não foi alegada na inicial que a parte requerente sofreu trauma 

em seu membro superior direito, constando da exordial apenas fatura no 

pé esquerdo, o que foi devidamente avaliado no laudo de Id 5902442. 

Destaco que o simples inconformismo da parte não justifica a realização 

de nova perícia médica. Posto isto, passo a análise do mérito. Urge 

destacar que a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, 

com as alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas 

pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os 

quais são conclusivos que o requerente se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 22/12/2013 (Id 2984779). No que tange aos demais 

requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também 

restaram comprovados pela avaliação médica realizada perante o CEJUSC 

(Id 5902442), da qual se extrai que o autor sofreu danos no seu tornozelo 
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esquerdo, sendo o dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial em 

grau de 25%. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no 

“caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se 

que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na 

Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “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: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Desse modo, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida na proporção de R$13.500,00 x 25% x 25%, qual 

seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), referente ao dano no tornozelo esquerdo do autor, devendo 

ser descontado deste valor eventual montante recebido 

administrativamente. No que tange ao pedido de pagamento do valor 

relativos às despesas hospitalares, dispõe a Lei nº 6.194/74, em seu 

artigo 3º, inc. III, §2º, os casos de reembolso médico, vejamos: “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: (...) III 

- até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - 

no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (...) §2º - Assegura-se à vítima o reembolso, 

no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso 

III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que 

devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao 

Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de 

direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).” Ante o exposto, e por tudo 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos) a parte requerente, referentes à indenização do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do 

evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontados os valores 

eventualmente recebidos administrativamente. CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002196-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANE VIEIRA PRATES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002196-61.2016.8.11.0040 

AUTOR: LIZIANE VIEIRA PRATES RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por LIZIANE 

VIEIRA PRATES em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 29/05/2015. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de Id. 2988997 e seguintes. Recebida a exordial, 

determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em Pauta 

Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. No CEJUSC foi realizado exame de 

avaliação médica no autor, restando inexitosa a tentativa de conciliação 

das partes, Id 6033887. Foram apresentadas contestação (Id 6077344) e 

impugnação à contestação (Id 6684942). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em apreço comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória. Antes da análise do 

mérito, verifico que a requerida pugnou pela alteração do polo passivo, 

com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda. No entanto, entendo que não assiste razão à requerida, uma 

vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Posto 

isto, passo a análise do mérito. Urge destacar que a matéria em comento 

está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações subsequentes, 

além de regulamentações expedidas pelos órgãos competentes. Para 

recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os 

seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a 

invalidez permanente; e c) o nexo causal entre o acidente automobilístico e 

a invalidez permanente. Nesse contexto, destaca-se que o primeiro 

requisito – acidente automobilístico - restou preenchido pelos documentos 

carreados aos autos pelo demandante, os quais demonstram que a parte 

autora se envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 29/05/2015 

(Id 2989022 e seguintes). Destaco que, inobstante o Boletim de Ocorrência 

ter sido lavrado em data posterior ao acidente (09/03/2016), o prontuário 

médico juntando ao feito demonstra que a autora, em decorrência do 

acidente ocorrido, foi internada no Hospital Regional de Sorriso na data de 

02/06/2015 em razão do acidente ocorrido no dia 29/05/2015. No que 

tange aos demais requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é 

certo que também restaram comprovados pela avaliação médica realizada 

perante o CEJUSC (Id 6033887), da qual se extrai que a parte autora 

sofreu danos na sua clavícula (ombro), sendo o dano anatômico e/ou 
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funcional definitivo parcial em grau de 50%. Logo, conclui-se que o 

requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, 

segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já no que se refere 

ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento da Medida 

Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 

2007, houve alteração na tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em 

salários mínimos. Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 

11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto que o sinistro ocorreu 

após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - 

SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - 

CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 

11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a 

edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos termos 

das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de 

Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes 

Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Outrossim, 

também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas na Medida 

Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, 

a qual determina o pagamento da indenização proporcional ao grau de 

incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez 

que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA 

REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E 

PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA 

APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, 

Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 

08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 

dispõe que: “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: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de R$13.500,00 x 50% x 25%, qual seja, R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao dano 

na clavícula da autora, devendo ser descontado deste valor eventual 

montante recebido administrativamente. Ante o exposto, e por tudo que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento 

de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) a parte requerente, referentes à indenização do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do 

evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontados os valores 

eventualmente recebidos administrativamente. CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002789-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCELL SUZIN DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (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):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002789-90.2016.8.11.0040 

AUTOR: JEAN MARCELL SUZIN DE ALMEIDA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de ação 

de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por JEAN MARCELL SUZIM DE 

ALMEIDA em face de SEGURADORA LÍDER - CONSÓRCIOS DE SEGUROI 

DPVAT, ambos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da 

importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, bem como do 

valor de R$10.535,45 (dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta 

e cinco centavos), referentes às despesas com exames, cirurgias e 

medicamento, tudo em razão de acidente automobilístico ocorrido em 

05/06/2016. A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 3284130 e 

seguintes. Recebida a exordial, determinou-se a remessa do feito ao 

CEJUSC para inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de 

Mediação/Conciliação, bem como determinou a citação do demandado. No 

CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica no autor, restando 

inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 5905889. Foram 

apresentadas contestação (Id 5564478) e impugnação à contestação (Id 

6682472). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico 

que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória. Antes da análise do mérito, e restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado 

almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não 

constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT 

pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, precedentes dos 

Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 

6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO 

CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Da mesma forma, 

rejeito à impugnação à assistência judiciária gratuita deferida na decisão 

de Id 3317300, uma vez que a parte requerida não trouxe ao feito qualquer 

prova provas de que o impugnado tem condições de arcar com as custas 

e despesas processuais sem comprometer o seu sustento. Neste sentido, 

vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE 

FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 165 de 529



IMPUGNANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao 

impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária 

gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de 

arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu 

sustento, o que não se verifica na hipótese. (TJMT, Ap 89892/2017, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) - 

destaquei. Posto isto, passo a análise do mérito. Urge destacar que a 

matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as 

alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos 

órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os 

quais são conclusivos que o requerente se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 05/06/2016 (Id 3284148). No que tange aos demais 

requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também 

restaram comprovados pela avaliação médica realizada perante o CEJUSC 

(Id 5905889), da qual se extrai que o autor sofreu danos no seu tornozelo 

direito, sendo o dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau 

de 50%. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” 

do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se 

que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na 

Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). In casu, o laudo pericial constante dos 

autos informa a invalidez em grau de 50%. Com efeito, o artigo 3º, § 1º, 

inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “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: (...) § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (...) II - 

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. Desse modo, a 

indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 

R$13.500,00 x 25% x 50%, qual seja, R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao dano no tornozelo 

direito do autor, devendo ser descontado deste valor eventual montante 

recebido administrativamente. No que tange ao pedido de pagamento do 

valor relativos às despesas hospitalares, dispõe a Lei nº 6.194/74, em seu 

artigo 3º, inc. III, §2º, os casos de reembolso médico, vejamos: “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: (...) III 

- até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - 

no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (...) §2º - Assegura-se à vítima o reembolso, 

no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso 

III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que 

devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao 

Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de 

direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).” Diante disto, e 

considerando os documentos constantes de Ids 3284161, 3284181, 

3284214, 3284229, 3284360, 3284360, 3284384, 3284389, 3284399 e 

3284407, entendo que o autor faz jus ao reembolso do teto previsto no 

dispositivo legal citado, ou seja, R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais). 

A propósito, vejamos o julgado abaixo: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

- INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO –PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL – 

SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTO 

VÁLIDO - REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL – CORREÇÃO 

MONETÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo 

prescricional para a cobrança do seguro DPVAT é de três anos, conforme 

estabelece o art. 206, §3º, IX, do C. Civil (Súmula 405/STJ), cuja contagem 

inicia na data do evento danoso, podendo ocorrer sua suspensão na 

hipótese de pedido administrativo, nos termos da Súmula 229, do STJ, bem 

como a interrupção quando da citação válida em processo extinto sem 

julgamento do mérito. Restando suficientemente comprovado o nexo 

causal entre o acidente e os recibos que demonstra os gastos com o 

tratamento fisioterápico necessário, correta a condenação da seguradora 

no pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS). A correção 

monetária incide da data do evento danoso. (TJMT, Ap 138871/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) - 

destaquei. Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a parte 

requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, bem como ao reembolso do 

valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referentes às despesas 

médicas, tudo acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a 

partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontados os valores 

eventualmente recebidos administrativamente. CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002173-18.2016.8.11.0040 

AUTOR: FABRICIA MARTINS DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

FABRÍCIA MARTINS DA SILVA em face de BRADESCO SEGUROS S/A, 

ambos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização 

do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 25/04/2015. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de Id. 2985059 e seguintes. Recebida a exordial, 

determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em Pauta 

Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. No CEJUSC foi realizado exame de 

avaliação médica no autor, restando inexitosa a tentativa de conciliação 

das partes, Id 5905713. Foram apresentadas contestação (Id 5575954) e 

impugnação à contestação (Id 6069863). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em apreço comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória. Antes da análise do 

mérito, e restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade 

da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve 

ser afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de 

agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a 

parte autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Quanto à alegação 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 

razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Posto isto, passo a análise do mérito. Urge destacar que a 

matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as 

alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos 

órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os 

quais demonstram que a parte autora se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 25/04/2015 (Id 2985085 e seguintes). Destaco que, 

inobstante o Boletim de Ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

acidente (07/04/2016), o prontuário médico juntando ao feito demonstra 

que a autora passou pelo atendimento de emergência do Hospital Regional 

de Sorriso na data do acidente (Id 2985086). No que tange aos demais 

requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também 

restaram comprovados pela avaliação médica realizada perante o CEJUSC 

(Id 5905713), da qual se extrai que a parte autora sofreu em seu ombro, 

sendo o dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau de 50%. 

Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 

5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já 

no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o 

advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 

11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “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: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Desse modo, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida na proporção de R$13.500,00 x 50% x 25%, qual 

seja, R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente ao dano no ombro da parte autora, devendo ser 

descontado deste valor eventual montante recebido administrativamente. 

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a parte 

requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do 

STJ), descontados os valores eventualmente recebidos 

administrativamente. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 167 de 529



(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003454-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERVANIO RAMOS DE SOUSA (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)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003454-09.2016.8.11.0040 

AUTOR: ERVANIO RAMOS DE SOUSA RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

ERVANIO RAMOS DE SOUZA em face de BRADESCO SEGUROS S/A, 

ambos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização 

do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 04/07/2016. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de Id. 4303079 e seguintes. Recebida a exordial, 

determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em Pauta 

Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. No CEJUSC foi realizado exame de 

avaliação médica no autor, restando inexitosa a tentativa de conciliação 

das partes, Id 5889655. O requerido apresentou contestação, conforme Id 

6107530. Foi certificado o decurso do prazo sem apresentação de 

impugnação à contestação pelo autor, Id 9317185. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em apreço 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória. Antes da 

análise do mérito, e restando evidentemente demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto, passo a 

análise do mérito. Urge destacar que a matéria em comento está 

disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações subsequentes, além 

de regulamentações expedidas pelos órgãos competentes. Para 

recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os 

seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a 

invalidez permanente; e c) o nexo causal entre o acidente automobilístico e 

a invalidez permanente. Nesse contexto, destaca-se que o primeiro 

requisito – acidente automobilístico - restou preenchido pelos documentos 

carreados aos autos pelo demandante, os quais são conclusivos que o 

requerente se envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 

04/07/2016 (Id 4303083). No que tange aos demais requisitos – invalidez 

permanente e nexo causal -, é certo que também restaram comprovados 

pela avaliação médica realizada perante o CEJUSC (Id 5889655), da qual 

se extrai que o autor sofreu danos no seu punho direito, sendo o dano 

anatômico e/ou funcional definitivoparcial em grau de 50%. Logo, 

conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da 

Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já 

no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o 

advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 

11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorrera em 15/06/2014, ou seja, após a entrada em vigor 

dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - 

DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE 

NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. 

Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da 

condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 

pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 

9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, 

Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao caso concreto 

as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente 

convertida na Lei nº 11.945/2009, a qual determina o pagamento da 

indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da 

SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). In casu, o laudo pericial 

constante dos autos informa a invalidez em grau de 75%. Com efeito, o 

artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “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: (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de R$13.500,00 x 25% x 50%, qual seja, R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao dano 

no punho direito do autor, devendo ser descontado deste valor eventual 

montante recebido administrativamente. Ante o exposto, e por tudo que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento 

de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 
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centavos) a parte requerente, referentes à indenização do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do 

evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontados os valores 

eventualmente recebidos administrativamente. CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002282-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002282-32.2016.8.11.0040 

AUTOR: RODRIGO BARBOSA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por RODRIGO 

BARBOSA em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos qualificados 

nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico 

ocorrido em 05/06/2016. A inicial veio acompanhada dos documentos de 

Id. 3003106 e seguintes. Recebida a exordial, determinou-se a remessa do 

feito ao CEJUSC para inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de 

Mediação/Conciliação, bem como determinou a citação do demandado. No 

CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica no autor, restando 

inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 5914462. Foram 

apresentadas contestação (Id 5812674) e impugnação à contestação (Id 

6069757). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico 

que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória. Antes da análise do mérito, e restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado 

almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não 

constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT 

pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, precedentes dos 

Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 

6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO 

CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Quanto à alegação 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 

razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Posto isto, passo a análise do mérito. Urge destacar que a 

matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as 

alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos 

órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os 

quais são conclusivos que o requerente se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 05/06/2016 (Id 3006110). No que tange aos demais 

requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também 

restaram comprovados pela avaliação médica realizada perante o CEJUSC 

(Id 5914462), da qual se extrai que o autor sofreu danos no seu pé direito 

e face, sendo o dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau 

de 25% para cada membro. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o 

disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser 

indenizado, registre-se que, com o advento da Medida Provisória n° 

340/06, depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, houve 

alteração na tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo 

fixadas em valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa 

feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso 

em exame, visto que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa 

última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - 

SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS 

VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para 

os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da condenação 

deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 

11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 

9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, 

Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao caso concreto 

as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente 

convertida na Lei nº 11.945/2009, a qual determina o pagamento da 

indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da 

SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 

1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “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: (...) § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (...) II - 

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 
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para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. Desse modo, a 

indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 

R$13.500,00 x 50% x 25%, qual seja, R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao dano no pé direito 

do autor e na proporção de R$13.500,00 x 100% x 25%, qual seja, R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), referente a sua 

face, totalizando o valor de R$5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), devendo ser descontado deste valor eventual 

montante recebido administrativamente. Ante o exposto, e por tudo que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento 

de R$5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a 

parte requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de 

danos pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 

580 do STJ), descontados os valores eventualmente recebidos 

administrativamente. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000363-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONEIA ROMAO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000363-08.2016.8.11.0040 

AUTOR: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO RÉU: ONEIA ROMAO DE 

SOUZA VISTOS. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por HSBC BANCK 

BRASIL S/A em face de ONEIA ROMÃO DE MOURA, ambos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. Devidamente 

citada (Id 4334911), a requerida deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação de embargos. É breve relatório. Fundamento e Decido. Não 

havendo necessidade de produção de outras provas, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, II, do atual CPC. 

Sem maiores delongas, verifico que a requerida, citada pessoalmente, não 

apresentou contestação. Assim, o fato objetivo narrado na inicial produz 

como consequência a obrigação da demandada realizar o pagamento 

emanado da ordem representada pelo cheque acostado a exordial, 

impondo-se a procedência do pedido, máxime diante da prova literal da 

existência do débito e de seu não pagamento. Ante o exposto, e por tudo 

mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência, nos termos do 

artigo 702, § 8º do referido diploma legal, constituo o débito de 

R$65.058,97 (sessenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e noventa e sete 

centavos), oriundo do contrato de abertura de conta corrente e Termo de 

Opção nº 0943-1164340, em título executivo judicial, nos termos do artigo 

702, § 8º do CPC, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices 

do INPC a partir do vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação válida. CONDENO a requerida ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da 

causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de 

Processo Civil. Convertido o mandado inicial em mandado executivo, este 

passará a tramitar segundo o rito especial do art. 523, devendo a parte 

exequente observar e cumprir o disposto no art. 524, ambos do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005327-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMILA STREG DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001589-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOIVA NOELI VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca da 

precatória de inquirição de testemunha, devolvida da Comarca de Três 

Passos-RS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005320-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIO FAITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO 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: 1005456-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI OLINKEVICZ ZANELLA (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)

 

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: 1005425-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENICE GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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: 1005761-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDINO WALDOW (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005567-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA KRAEMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005412-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005554-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CESARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (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: 1005529-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO DAL MAGRO (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 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: 1002876-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA APARECIDA BATISTA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002462-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOAQUIM DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001702-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI SCHONINGER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005646-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO DRECHSLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO 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: 1005657-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CONCEICAO DOS SANTOS (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: 1005812-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SILVA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO 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: 1005791-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BALDUINO MARZEC (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO 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: 1005763-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA GIEGA VICENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO 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: 1003266-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO GONCALVES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003586-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003106-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE CALGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001317-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE JESUS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 94566 Nr: 6317-91.2012.811.0040

 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): ANTONIO LUIZ GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA DOS SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B/MT

 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, MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE 

CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos 

para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80806 Nr: 6032-69.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FONSFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, 

PATRICIA DOS SANTOS FERNANDES, VICENTE FERNANDES, MARIA 

EUNICE FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES

 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): PATRICIA DOS SANTOS FERNANDES, 

Cpf: 00796946914, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

VICENTE FERNANDES, Cpf: 22544070900, 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: 17/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de FONSFER 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, PATRICIA DOS SANTOS FERNANDESE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 481/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/01/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.881,80

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 171536 Nr: 4299-24.2017.811.0040

 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: MARLY BATISTA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN E CIA 

LTDA-ME, CARLA CRISTINA BERTUOL, MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 172 de 529



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 .Posto isso, INDEFIRO, por ora, a liminar requestada.No mais, intimem-se 

as partes para, no prazo de dez dias, especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão e julgamento 

antecipado da lide.Sem prejuízo, designo audiência de conciliação a ser 

realizada por este magistrado para o dia 19 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 

16 HORAS.Inviabilizada a conciliação e especificadas as provas, 

conclusos para saneamento do feito.Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Sorriso/MT, 15 de janeiro de 2018.Glauber Lingiardi 

StrachiciniJuiz de Direito, em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50779 Nr: 1014-04.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO LUIZ 

GOBBI, para devolução dos autos nº 1014-04.2009.811.0040, Protocolo 

50779, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN BASTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(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. PJEC 1001161-66.2016.8.11.0040 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, 06 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE HERCULANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PST ELETRONICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000518-11.2016.8.11.0040 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, 06 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020012-68.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GHETTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE FREIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789/B (ADVOGADO)

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 8020012-68.2015.8.11.0040 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, 06 de fevereiro de 2018.Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005137-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA ALVES BEZERRA (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)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 10154519, intimando-a de que foi designado o 

dia 04 DE ABRIL DE 2018 ÀS 08H20MIN para realização da audiência de 

conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005137-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA ALVES BEZERRA (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)

 

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 08:20 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: 1005138-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AMORIM FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 13:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003618-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé para devidos fins que nesta data, foi 

realizada a juntada Da correspondência devolvida AUSENTE, sendo que a 

correspondência foi enviada novamente. Kelly M. Cimi

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003618-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS (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 04 de ABRIL de 2018, às 08:30 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: 8010443-43.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIESER DUARTE MOURA (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 25 de OUTUBRO de 2017, às 09:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada 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: 8010615-53.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO OAB - MT0015315A (ADVOGADO)

GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA OAB - MT0016849A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010615-53.2013.8.11.0040 REQUERENTE: SILVANA MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A Trata-se de embargos de declaração interpostos 

pela parte reclamada, em face da sentença proferida no Id. 936120, a qual 

julgou parcialmente procedente a pretensão posta na inicial, tal recurso foi 

proposto alegando obscuridade quanto a preliminar de prescrição arguida 

em sede de contestação. Manifestou-se a reclamante (Id. 11351603), 

acerca dos embargos declaratórios propostos pela reclamada, porém 

intempestivamente, razão pela qual deixo de analisar seus argumentos. De 

acordo com a letra do art. 48 da Lei n. 9.099/95, “caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida”. Destinam-se os embargos declaratórios, 

destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo que o próprio 

prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais dizem com 

defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a existência de 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto inarredável 

para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, ao lado da 

existência de erros materiais, são exceções à regra de imutabilidade do 

julgado após a sua publicação, não se admitindo interpretação extensiva 

na hipótese. Bem por isso, oportuna a conceituação dos defeitos em 

questão, a partir das lições de Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática 

dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a obscuridade quando a decisão 

recorrida não elucida de forma clara determinado ponto da controvérsia, 

impossibilitando seu perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o 

julgado apresenta teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre 

as proposições apresentadas ou entre a fundamentação e a parte 

dispositiva. Omisso é o julgado que não aprecia questão pertinente ao 

litígio e que deveria ser apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não 

demonstra de forma clara qual a convicção do julgador quanto aos fatos 

apurados ou mesmo em relação ao direito aplicado. Pois bem, em que pese 

alegação da reclamada, quanto à prescrição ânua, disposta no art. 206, 

§1º, II, b, do Código Civil, não merece guarida, vez que o prazo 

prescricional inicia sua contagem, a partir da ciência inequívoca do 

segurado quanto a sua incapacidade laboral, conforme estabelece a 

Súmula 278 do STJ, ciência essa disposta no laudo médico juntado no Id. 

936051. Todavia, tal prazo suspende-se até que o segurado tenha ciência 

da decisão relativa ao pedido de indenização formulado à seguradora, de 

acordo com a Súmula 229 do STJ. Afirma a reclamada que a negativa de 

cobertura se deu no dia 14.10.2011, entretanto não restou comprovado no 

presente processo, que a reclamante tomou ciência da negativa nessa 

data. Destarte, para que se fosse possível contabilizar o prazo 

prescricional alegado, necessário seria a comprovação da data que 

colocaria fim à suspensão prescricional acima mencionada, o que não 

ocorreu. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO 

PROVIMENTO. No mais, persiste a sentença lançada no Id. 936120. 

Renovem-se as intimações, dando-se por reaberto o prazo recursal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-53.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO OAB - MT0015315A (ADVOGADO)

GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA OAB - MT0016849A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010615-53.2013.8.11.0040 REQUERENTE: SILVANA MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A Trata-se de embargos de declaração interpostos 

pela parte reclamada, em face da sentença proferida no Id. 936120, a qual 

julgou parcialmente procedente a pretensão posta na inicial, tal recurso foi 

proposto alegando obscuridade quanto a preliminar de prescrição arguida 

em sede de contestação. Manifestou-se a reclamante (Id. 11351603), 

acerca dos embargos declaratórios propostos pela reclamada, porém 

intempestivamente, razão pela qual deixo de analisar seus argumentos. De 

acordo com a letra do art. 48 da Lei n. 9.099/95, “caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida”. Destinam-se os embargos declaratórios, 

destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo que o próprio 

prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais dizem com 

defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a existência de 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto inarredável 

para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, ao lado da 

existência de erros materiais, são exceções à regra de imutabilidade do 

julgado após a sua publicação, não se admitindo interpretação extensiva 

na hipótese. Bem por isso, oportuna a conceituação dos defeitos em 

questão, a partir das lições de Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática 

dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a obscuridade quando a decisão 

recorrida não elucida de forma clara determinado ponto da controvérsia, 
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impossibilitando seu perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o 

julgado apresenta teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre 

as proposições apresentadas ou entre a fundamentação e a parte 

dispositiva. Omisso é o julgado que não aprecia questão pertinente ao 

litígio e que deveria ser apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não 

demonstra de forma clara qual a convicção do julgador quanto aos fatos 

apurados ou mesmo em relação ao direito aplicado. Pois bem, em que pese 

alegação da reclamada, quanto à prescrição ânua, disposta no art. 206, 

§1º, II, b, do Código Civil, não merece guarida, vez que o prazo 

prescricional inicia sua contagem, a partir da ciência inequívoca do 

segurado quanto a sua incapacidade laboral, conforme estabelece a 

Súmula 278 do STJ, ciência essa disposta no laudo médico juntado no Id. 

936051. Todavia, tal prazo suspende-se até que o segurado tenha ciência 

da decisão relativa ao pedido de indenização formulado à seguradora, de 

acordo com a Súmula 229 do STJ. Afirma a reclamada que a negativa de 

cobertura se deu no dia 14.10.2011, entretanto não restou comprovado no 

presente processo, que a reclamante tomou ciência da negativa nessa 

data. Destarte, para que se fosse possível contabilizar o prazo 

prescricional alegado, necessário seria a comprovação da data que 

colocaria fim à suspensão prescricional acima mencionada, o que não 

ocorreu. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO 

PROVIMENTO. No mais, persiste a sentença lançada no Id. 936120. 

Renovem-se as intimações, dando-se por reaberto o prazo recursal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-53.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO OAB - MT0015315A (ADVOGADO)

GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA OAB - MT0016849A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010615-53.2013.8.11.0040 REQUERENTE: SILVANA MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A Trata-se de embargos de declaração interpostos 

pela parte reclamada, em face da sentença proferida no Id. 936120, a qual 

julgou parcialmente procedente a pretensão posta na inicial, tal recurso foi 

proposto alegando obscuridade quanto a preliminar de prescrição arguida 

em sede de contestação. Manifestou-se a reclamante (Id. 11351603), 

acerca dos embargos declaratórios propostos pela reclamada, porém 

intempestivamente, razão pela qual deixo de analisar seus argumentos. De 

acordo com a letra do art. 48 da Lei n. 9.099/95, “caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida”. Destinam-se os embargos declaratórios, 

destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo que o próprio 

prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais dizem com 

defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a existência de 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto inarredável 

para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, ao lado da 

existência de erros materiais, são exceções à regra de imutabilidade do 

julgado após a sua publicação, não se admitindo interpretação extensiva 

na hipótese. Bem por isso, oportuna a conceituação dos defeitos em 

questão, a partir das lições de Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática 

dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a obscuridade quando a decisão 

recorrida não elucida de forma clara determinado ponto da controvérsia, 

impossibilitando seu perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o 

julgado apresenta teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre 

as proposições apresentadas ou entre a fundamentação e a parte 

dispositiva. Omisso é o julgado que não aprecia questão pertinente ao 

litígio e que deveria ser apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não 

demonstra de forma clara qual a convicção do julgador quanto aos fatos 

apurados ou mesmo em relação ao direito aplicado. Pois bem, em que pese 

alegação da reclamada, quanto à prescrição ânua, disposta no art. 206, 

§1º, II, b, do Código Civil, não merece guarida, vez que o prazo 

prescricional inicia sua contagem, a partir da ciência inequívoca do 

segurado quanto a sua incapacidade laboral, conforme estabelece a 

Súmula 278 do STJ, ciência essa disposta no laudo médico juntado no Id. 

936051. Todavia, tal prazo suspende-se até que o segurado tenha ciência 

da decisão relativa ao pedido de indenização formulado à seguradora, de 

acordo com a Súmula 229 do STJ. Afirma a reclamada que a negativa de 

cobertura se deu no dia 14.10.2011, entretanto não restou comprovado no 

presente processo, que a reclamante tomou ciência da negativa nessa 

data. Destarte, para que se fosse possível contabilizar o prazo 

prescricional alegado, necessário seria a comprovação da data que 

colocaria fim à suspensão prescricional acima mencionada, o que não 

ocorreu. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO 

PROVIMENTO. No mais, persiste a sentença lançada no Id. 936120. 

Renovem-se as intimações, dando-se por reaberto o prazo recursal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010443-43.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIESER DUARTE MOURA (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 08:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003673-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK (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 25 de OUTUBRO de 2017, às 09:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003673-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK (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 08:50 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: 1005926-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE JACINTA ROHENKOHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Edenilson da Silva Couto (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 
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reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 04 de ABRIL de 2018, às 09:10 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: 8010747-08.2016.8.11.0040

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:

TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICACAO 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 04 de ABRIL de 2018, às 09:20 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: 1001961-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ZIBETTI (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 09:30 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: 1000747-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIO PRECO CALCADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000747-34.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA BORGES 

REQUERIDO: MEIO PRECO CALCADOS Trata-se de reclamação proposta 

por ANTONIO PEREIRA BORGES em face de MEIO PRECO CALCADOS, em 

que pretende: a) a concessão de liminar para retirada do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito; 

c) a condenação da parte reclamada a título de indenização por danos 

morais. A parte reclamante sustenta que, apesar de não possuir qualquer 

débito, foi surpreendido com anotação de seus dados em órgãos de 

restrição ao crédito promovida pela parte reclamada. Aduz que não 

contratou nenhum tipo de serviços de cartão com a reclamada e que vem 

recebendo cobranças. Devidamente citado, a parte reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, argumenta a existência de relação negocial entre 

as partes, demonstrando contrato assinado pelo reclamantes. Aduz que, 

diante da inadimplência da parte reclamante, promoveu a sua inscrição em 

banco de dados de órgãos de restrição ao crédito, inexistindo, portanto, 

ato ilícito a ensejar a reparação pretendida. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação 

restou infrutífera. 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 bancários, 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. Quanto à inexistência 

do débito. De início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude 

da cobrança impugnada pela parte reclamante. Nessa toada, tenho que a 

parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com a 

parte reclamante, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a cobrança 

impugnada. Os documentos que compõem o corpo da contestação indicam 

que a parte reclamante é cliente da parte reclamada. Ficou demonstrado 

que o reclamante assinou o contrato e tinha ciência dos serviços, pois 

efetuou pagamentos. Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e a prestação de serviços contratados e não comprovado o 

pagamento, a cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo falar 

em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. A despeito de a 

conduta da parte reclamante flertar com a litigância de má-fé, entendo que 

não há como se concluir seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu 

juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, bem assim para 

JULGAR 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 disposto no 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. Isento de custas e honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 10 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIO PRECO CALCADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000747-34.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA BORGES 

REQUERIDO: MEIO PRECO CALCADOS Trata-se de reclamação proposta 

por ANTONIO PEREIRA BORGES em face de MEIO PRECO CALCADOS, em 

que pretende: a) a concessão de liminar para retirada do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito; 

c) a condenação da parte reclamada a título de indenização por danos 

morais. A parte reclamante sustenta que, apesar de não possuir qualquer 

débito, foi surpreendido com anotação de seus dados em órgãos de 

restrição ao crédito promovida pela parte reclamada. Aduz que não 

contratou nenhum tipo de serviços de cartão com a reclamada e que vem 

recebendo cobranças. Devidamente citado, a parte reclamada apresentou 
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contestação. Em síntese, argumenta a existência de relação negocial entre 

as partes, demonstrando contrato assinado pelo reclamantes. Aduz que, 

diante da inadimplência da parte reclamante, promoveu a sua inscrição em 

banco de dados de órgãos de restrição ao crédito, inexistindo, portanto, 

ato ilícito a ensejar a reparação pretendida. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação 

restou infrutífera. 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 bancários, 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. Quanto à inexistência 

do débito. De início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude 

da cobrança impugnada pela parte reclamante. Nessa toada, tenho que a 

parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com a 

parte reclamante, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a cobrança 

impugnada. Os documentos que compõem o corpo da contestação indicam 

que a parte reclamante é cliente da parte reclamada. Ficou demonstrado 

que o reclamante assinou o contrato e tinha ciência dos serviços, pois 

efetuou pagamentos. Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e a prestação de serviços contratados e não comprovado o 

pagamento, a cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo falar 

em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. A despeito de a 

conduta da parte reclamante flertar com a litigância de má-fé, entendo que 

não há como se concluir seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu 

juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, bem assim para 

JULGAR 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 disposto no 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. Isento de custas e honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 10 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIO PRECO CALCADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000747-34.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA BORGES 

REQUERIDO: MEIO PRECO CALCADOS Trata-se de reclamação proposta 

por ANTONIO PEREIRA BORGES em face de MEIO PRECO CALCADOS, em 

que pretende: a) a concessão de liminar para retirada do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito; 

c) a condenação da parte reclamada a título de indenização por danos 

morais. A parte reclamante sustenta que, apesar de não possuir qualquer 

débito, foi surpreendido com anotação de seus dados em órgãos de 

restrição ao crédito promovida pela parte reclamada. Aduz que não 

contratou nenhum tipo de serviços de cartão com a reclamada e que vem 

recebendo cobranças. Devidamente citado, a parte reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, argumenta a existência de relação negocial entre 

as partes, demonstrando contrato assinado pelo reclamantes. Aduz que, 

diante da inadimplência da parte reclamante, promoveu a sua inscrição em 

banco de dados de órgãos de restrição ao crédito, inexistindo, portanto, 

ato ilícito a ensejar a reparação pretendida. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação 

restou infrutífera. 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 bancários, 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. Quanto à inexistência 

do débito. De início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude 

da cobrança impugnada pela parte reclamante. Nessa toada, tenho que a 

parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com a 

parte reclamante, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a cobrança 

impugnada. Os documentos que compõem o corpo da contestação indicam 

que a parte reclamante é cliente da parte reclamada. Ficou demonstrado 

que o reclamante assinou o contrato e tinha ciência dos serviços, pois 

efetuou pagamentos. Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e a prestação de serviços contratados e não comprovado o 

pagamento, a cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo falar 

em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. A despeito de a 

conduta da parte reclamante flertar com a litigância de má-fé, entendo que 

não há como se concluir seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu 

juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, bem assim para 

JULGAR 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 disposto no 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. Isento de custas e honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 10 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 177 de 529



Processo Número: 8010964-61.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE ARRUDA (EXECUTADO)

CHRISTIANE MARCELE DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010964-61.2010.8.11.0040 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 Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD para ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.Sorriso/MT, 06 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002120-37.2016.8.11.0040

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:

ROYAL PINE COMERCIAL LTDA (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 09:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003473-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E MANTOVANI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES RIBOLI (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 11 de OUTUBRO de 2017, às 09:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010982-09.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA SILVA BATISTA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010982-09.2015.8.11.0040 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 Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e SIEL, para ditar os rumos do feito, em 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.Sorriso/MT, 06 de fevereiro de 

2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003473-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E MANTOVANI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES RIBOLI (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 10:10 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: 1005940-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI DE ARAUJO FROIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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 10:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010603-68.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AVILAMEDO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010603-68.2015.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI – 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 16 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005270-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE NAVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1005270-89.2017.8.11.0040 (D) 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). Sorriso/MT, 12 

de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005942-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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 10:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006717-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANI CELLA OAB - MT0020305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1006717-15.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 20 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 13:40HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 06 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005944-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (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 04 de ABRIL 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006716-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANI CELLA OAB - MT0020305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

Processo: 1006716-30.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 20 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 14:10HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 06 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000514-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURY ANTONIO BERRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE MELLO (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 28 de FEVEREIRO de 2018, às 13:00 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: 8010949-19.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELCIO ADELAR WITTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010949-19.2015.8.11.0040 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 Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e SIEL, para ditar os rumos do feito, em 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.Sorriso/MT, 06 de fevereiro de 

2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005955-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA CRISTINA MARTINS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON JOSE ARAUJO JUNIOR OAB - SP387068 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (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 11:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE ALCANTARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001461-28.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JAINE ALCANTARA DOS 

SANTOS REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Em atenção à manifestação 

juntada no ID 11574576, intime-se a reclamada para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, renovando-se a conclusão na sequência.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010909-37.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSO ANTONIO DIAS CORTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010909-37.2015.8.11.0040 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 Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD, para ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.Sorriso/MT, 06 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005952-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BIGOLIN SPRANDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ZANFRILLI MOREIRA OAB - MT20651/O (ADVOGADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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 13:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002068-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PRETTO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANÇA AUTOPEÇAS (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE - SICREDI OURO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1002068-07.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DANIEL PRETTO FREITAS 

REQUERIDO: ALIANÇA AUTOPEÇAS, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE - SICREDI OURO 

VERDE Intime-se a parte reclamante para se manifestar acerca do 

peticionado no ID 10877615, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, renove-se 

a conclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005972-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY WASHINGTON DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 14:00 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: 1000784-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA RIBEIRO DOS SANTOS (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)

 

PROCESSO Nº 1003083-45.2016.8.11.0040 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 

11080508, no prazo de 05 dias.Sorriso/MT, 06 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-54.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010225-54.2011.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre a penhora realizada no Id. 1166530. Sorriso/MT, 

06 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010557-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA ALVES RODRIGUES PANAZZOLO (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 15:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010257-54.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GABRIELA EDUARDA HERBERT (EXECUTADO)

EVERTON DE MELLO VARELA (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. 8010257-54.2014.8.11.0040 (O) Intime-se a parte 

exeqüente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após, retornem os autos 

conclusos. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-50.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NORTAO AUTO ELETRICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010600-50.2014.8.11.0040 (O) Nos autos da 

Recuperação Judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, promovida pela Oi 

S.A. e outros, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, aquele juízo determinou a imediata “suspensão de todas as 

ações e execuções contra as recuperandas, pelo prazo de 180 dias”, 

prorrogada por igual período em 16.05.2017. Assim sendo, permaneçam 

os autos na Secretaria nesse ínterim, até ulterior deliberação. Sorriso/MT, 

16 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006014-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA ZENEIDE SOUTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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 15:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006359-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BIANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORETTO E MARCOLIN LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006359-50.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AMARILDO BIANCHIN 

REQUERIDO: MORETTO E MARCOLIN LTDA - ME I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a imediata 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em 

razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada 

se abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FREITAS DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000301-94.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIA FREITAS DA SILVA 

ALMEIDA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito em relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, na medida em que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie, em 05 (cinco) dias 

úteis, a suspensão da inscrição impugnada, até o julgamento final da ação, 

sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

registro indevido (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a verossimilhança 

apontada, bem como a facilidade de a reclamada comprovar inverdades 

dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE APARECIDA DE PAULA WEGNYH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOREDANA BALBINOT SIMONETTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000307-04.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MATILDE APARECIDA DE 

PAULA WEGNYH REQUERIDO: LOREDANA BALBINOT SIMONETTO - ME I - 

No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como 
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provar fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da 

reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes da indevida restrição ao crédito. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

a restrição de crédito e a cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Nesse contexto de urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR 

postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada providencie a 

imediata exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de 

inadimplentes, em razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a 

parte reclamada se abstenha de proceder novo registro do débito 

impugnado junto aos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da 

ação. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com 

multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro 

do nome da reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo 

em vista a condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a 

facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 

IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000337-39.2018.8.11.0040 REQUERENTE: RENATA OLIVEIRA RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO 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) 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).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDIO LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000392-87.2018.8.11.0040 REQUERENTE: EZIDIO LEANDRO DA SILVA 

REQUERIDO: MOTO IDEAL LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, inexiste nos autos 

prova inequívoca da recusa da reclamada em entregar a motocicleta ao 

reclamante. Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos 

autorizadores para a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. II - Tendo em vista a 

verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000446-53.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MARCIA DA SILVA SOUSA 

REQUERIDO: VIVO 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) 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).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN PINHEIRO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000448-23.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MIRIAN PINHEIRO CORREIA 

REQUERIDO: VIVO 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) 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).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000456-97.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MARCELINO DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO 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) 

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).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000137-32.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MARLY DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - No que tange à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito em relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, na medida em que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie, em 05 (cinco) dias 

úteis, a suspensão da inscrição impugnada, até o julgamento final da ação, 

sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

registro indevido (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA CELIA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000445-68.2018.8.11.0040 REQUERENTE: RAIMUNDA CELIA OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: VIVO 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) 

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).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA LUZ SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000449-08.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA DA LUZ SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO 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) 

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).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR NASCIMENTO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000452-60.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LUZIMAR NASCIMENTO 

SOUSA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 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) 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).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MANO LEITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000454-30.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JACKSON MANO LEITAO 

REQUERIDO: VIVO 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) 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).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000468-14.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JOSIANE FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito em relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, na medida em que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie, em 05 (cinco) dias 

úteis, a suspensão da inscrição impugnada, até o julgamento final da ação, 

sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

registro indevido (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000489-87.2018.8.11.0040 REQUERENTE: CLEIDE ELIZABETE FEIER 

DEFACCI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que 

se sustenta em alegação de inexistência de débito em relação jurídica, o 

que recomenda flexibilização da exigência probatória, estabelecido que 

não teria a parte reclamante como provar fato negativo. A par disso, se 

procedentes as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional 

lhe acarretará prejuízos, decorrentes da suspensão do fornecimento dos 

serviços de energia elétrica no endereço da parte reclamante. Por outro 

lado, tem-se que a reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

a cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Com tais 

ponderações, e atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no 

art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito 

de determinar à reclamada que suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a 

cobrança impugnada pela parte reclamante, até o julgamento final da ação, 

estando consequentemente vedada a prática de qualquer ato em 

decorrência de seu não pagamento, tal como a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante ou o registro do débito em cadastros de restrição ao crédito, 

sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento da decisão. III - Tendo em vista a verossimilhança 

apontada, bem como a facilidade de a reclamada comprovar inverdades 

dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a reclamante, 

observando-se a audiência designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000493-27.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LEONE DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A., SERASA S/A. I - No que tange à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito em relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, na medida em que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie, em 05 (cinco) dias 

úteis, a suspensão da inscrição impugnada, até o julgamento final da ação, 

sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

registro indevido (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005630-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENY TEREZINHA TEOCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005630-24.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GENY TEREZINHA TEOCHI 

REQUERIDO: JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME I - No que tange 

à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a 

parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual 

inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a 

restrição de crédito e a cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Nesse contexto de urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR 

postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada providencie a 

imediata exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de 

inadimplentes, em razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a 

parte reclamada se abstenha de proceder novo registro do débito 

impugnado junto aos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da 

ação. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com 

multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro 

do nome da reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo 

em vista a condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a 

facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 

IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000512-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL GOMES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000512-33.2018.8.11.0040 REQUERENTE: NATANAEL GOMES MEIRA 

REQUERIDO: YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME I - 

Em que pese a argumentação do reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de prejuízo irreparável. Demais disso, os documentos que 

instruem a inicial não são capazes de estabelecer a verossimilhança do 

alegado. Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos 

autorizadores para a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a 

verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - 
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Cite-se e intime-se a reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000515-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI OAB - MT0011350A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000515-85.2018.8.11.0040 REQUERENTE: FERNANDO MARQUES DE 

CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO I - Processe-se em 

segredo de justiça (CNGC, art. 477). II - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de protesto indevido, o 

que recomenda flexibilização da exigência probatória, estabelecido que 

não teria a parte reclamante como provar fato negativo. A par disso, se 

procedentes as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional 

lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do protesto indevido. Por 

outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer 

imediatamente o protesto e a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. III - Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, a medida liminar merece parcial deferimento, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do efeito do protesto, em razão do débito 

objeto da ação. Por fim, a parte reclamada deverá se abster de proceder 

um novo registro do débito impugnado junto ao respectivo Cartório de 

Protesto de Títulos ou em cadastros de restrição ao crédito, até o 

julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). IV - 

Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Alta Floresta/MT, para 

suspensão do protesto. V - Por fim, como é sabido o Estado de Mato 

Grosso não adota política conciliatória em demandas judiciais, e sequer 

tem comparecido em audiências de conciliação. Decorre que tal ato 

somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. Pelo exposto, 

decido/determino: 1) defiro parcialmente a medida liminar; 2) dispenso a 

realização de audiência de conciliação; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) 

parte(s) reclamada(s) para apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 

4) oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, 

após o decurso do prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005639-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLER GOULART DA SILVA OAB - GO42210 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005639-83.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DAVID MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE I - A parte 

exequente foi intimada para, em 05 (cinco) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (art. 485, §1º, do NCPC), contudo, quedou-se 

inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição para 

possibilitar o seu progresso (ID 11610954). II - Destarte, resta inviabilizada 

a prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a parte 

reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do feito, tanto que data 

de mais de 03 (três) meses a última intervenção. III - Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, III, do NCPC. IV - Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144788 Nr: 1286-51.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON LUIZ CRUZ

 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 se manifeste nos presentes autos, conforme termo de 

audiência de fl. 258.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 158684 Nr: 8406-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO CESAR AMARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Certifico e dou fé, que remeto os autos para INTIMAÇÃO da parte ré, a fim 

de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249414 Nr: 16166-66.2017.811.0055

 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: DAISY REDEZ JUNQUEIRA, ZOELNER REDEZ 

JUNQUEIRA, MAYCON REDEZ JUNQUEIRA, JEFERSON REDEZ 

JUNQUEIRA, HEVERTON REDEZ JUNQUEIRA, GLEIBERSON REDEZ 

JUNQUEIRA, CLORIDENE REDEZ JUNQUEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Certifico e dou fé que procedo a intimação do advogado da parte 

requerida, a fim de que se manifeste sobre a petição e documentos de fls. 

51/51-verso, requerendo o que entender de direito, conforme r. despacho 

de fls. 52, a seguir transcrito: "Vistos. Na forma dos artigos 9º e 10 do 

CPC, INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 dias, manifestar 

acerca da petição e documentos de fls. 51/51-verso, pugnando o que 

entender de direito. ÀS PROVIDÊNCIAS."
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 111065 Nr: 1274-36.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ARI LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER STORCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, RAFAEL 

VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT, TONY HIROTA 

TANAKA - OAB:10060/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes, 

DEFIRO o pleito de fl. 219, razão porque DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 14h00min, a ser realizada por este 

Juízo.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 114569 Nr: 4749-97.2009.811.0055

 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: FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIAGRÃOS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CEREAIS, MAURO ELGER, GUSTAVO GARCES ELGER, HEDER ALVES 

PORTELA, MAURO ELGER, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA 

COSTA - OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7.030

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de proceder a Intimação dos advogados dos requeridos MAURO 

ELGER, CUIAGRÃOS INDUSTRIA E COMERCIO, HEDER ALVES PORTELA e 

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuarem o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, cálculo de 

fl. 593-verso, no valor de R$ 366,88, mais a taxa judiciária no valor de R$ 

400,00, podendo as guias serem retiradas em qualquer posto do Funajuris 

ou no site "www.tjmt.jus.br", juntando-as aos autos devidamente 

recolhidas, bem como efetuar o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 100,45, devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, do Banco do 

Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 149361 Nr: 9322-76.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT 14.469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

354/354-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de 

quinze dias, manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo 

Contador Judicial às fls. 355/356, valendo o silêncio como concordância, 

oportunidade em que a parte executada, se não discordar do cálculo, 

deverá promover o depósito do valor apresentado, sob pena de incidência 

de multa de 10%, além dos honorários advocatícios também de 10%, na 

forma do artigo 523 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 211168 Nr: 3010-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA SARETTA DE OLIVEIRA - ME, PAULA 

SARETTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante das certidões de fls. 129/130, remeto os 

autos ao setor de "matéria para imprensa", a fim de intimar o advogado da 

parte autora para manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 236018 Nr: 2580-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO RAMOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que para que seja possível a inscrição junto aos órgãos 

de proteção ao crédito é necessário a informação de dados pessoais do 

executado (nome completo, RG, CPF, data de nascimento, filiação, valor 

atualizado do débito e vencimento da dívida), os quais não foram 

localizados nos autos em sua integralidade. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o advogado exequente para, no prazo 

de dez dias, informar nos autos a data de nascimento e filiação do 

executado, bem como a data de vencimento da dívida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121060 Nr: 243-44.2010.811.0055

 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: VIVALDINO ZAMBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSENER SEVERO - OAB:RS 

65519, WILSON TAVARES DE LIMA - OAB:OAB/MS 8290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 470, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 486/499, valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que 

a parte exequente deverá pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127123 Nr: 6053-97.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO BRASIL FELIPE, MARTHA ROCHA DE 

CARVALHO FELIPE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/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.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

Caso transcorra "in albis" o prazo assinalado, tendo em conta que se trata 

de título executivo judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo, aguardando eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152012 Nr: 617-55.2013.811.0055

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRAZÃO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175138 Nr: 17122-87.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ZANCHI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON ZACARIAS PETERMANN 

FREGADOLLI BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, MAHATMA GARCIA JOAQUIM - OAB:17.726 MT, 

SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 Certifico e dou fé que diante da certidão retro, remeto os autos ao setor 

de "matéria para imprensa", a fim de intimar o advogado da parte autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257806 Nr: 23022-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO VARGAS & CIA. LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEON PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS LTDA 

– ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JÚNIOR - OAB:7044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor das certidões de fls. 40/41 e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266504 Nr: 29477-27.2017.811.0055

 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: LUIZ CARLOS RUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. BATISTA & CIA LTDA ME, AMARILDO 

FERREIRA BATISTA, LUCIANE APARECIDA BATISTA, RAFAEL WILLIAN 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 03 de maio de 2018, às 15h30min, 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.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 210356 Nr: 2388-63.2016.811.0055

 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): FRANCISLEI MARTINS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 57 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64369 Nr: 5862-57.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA VIEIRA ALVES, ADAILTON DA 

SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LUCAS VIEIRA 

ALVES - OAB:20716-O, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Vistos.

MANTENHO a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

REMETAM-SE as informações em anexo ao D. Relator.

No mais, CUMPRA-SE a decisão de fls. 670/671-verso.
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 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16327 Nr: 2569-89.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA GAGLIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JÚNIOR - 

OAB:4.383-B OAB/MT, LEANDRA MAGRO - OAB:OAB/RO 2571, 

LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 Vistos.

De início, é preciso dizer que, no momento, busca-se cumprir a decisão 

prolatada às fls. 375/376, cujo objetivo é a intimação da parte executada 

acerca do bloqueio “Bacenjud”, tal qual para que indique bens passíveis 

de penhora, sob pena de multa de 10% sobre o valor da dívida.

Bem por isso, não há que se falar, por ora, em levantamento do valor 

penhorado, haja vista que sequer houve a intimação da parte executada 

acerca da aludida penhora.

No mais, como requerido, REITERE-SE a intimação da parte executada, no 

endereço indicado à fl. 421-verso, com hora certa, na forma do artigo 275, 

§ 2º, do CPC.

Ademais, OFICIE-SE à Instituição de Ensino FACNOPAR para que, no prazo 

de 15 dias, informe se a executada possui vínculo empregatício com a 

aludida instituição, indicado o valor da remuneração recebida, tal qual para 

que informe, ainda, “os dados completos da Empresa Empregadora”.

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal, como indicado no item “b” de fl. 

421-verso.

Por fim, nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, OFICIE-SE aos órgãos 

de proteção ao crédito.

EXPEÇA-SE, ainda, certidão para os fins e nos moldes do artigo 517 do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155034 Nr: 3646-16.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS ARTERO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANDRA CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ROGÉRIO DOS REIS 

CAPISTANO - OAB:11.617B

 Vistos.

 Não obstante a parte executada tenha indicado o endereço da sua 

representante legal, não se pode falar, ao menos no momento, em 

descumprimento da ordem judicial, mormente porque a representante legal 

é quem responde pela executada, tal qual é a destinatária de todas as 

intimações oriundas da vertente demanda.

Logo, não se vê prejuízo a quem quer que seja a indicação do endereço 

da representante legal da empresa executada, ao contrário, apenas 

benefício.

Depois, para se evitar qualquer nesga de dúvida acerca da interpretação 

da decisão judicial, mesmo porque o objetivo não é aplicar a multa, mas 

colher o endereço atualizado da empresa executada, é de se possibilitar 

novamente a sua manifestação.

Posto isso, INTIME-SE derradeiramente a parte executada, pelo digno 

advogado, para, no prazo de 15 dias, informar se houve mudança no seu 

endereço e apresentar, se for o caso, o seu endereço atualizado, sob 

pena de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do 

artigo 81, “caput”, do CPC.

 Com a resposta ou transcorrido “in albis” o prazo, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito, oportunidade em que, não havendo a 

manifestação expressa acerca do endereço da parte executada, deverá 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, com a inclusão da multa de 2% 

sobre o valor atualizado da causa.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147675 Nr: 7492-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO POLLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO POLON - 

OAB:5762-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Vistos.

Não obstante a decisão de fls. 215/215-verso tenha determinado à 

intimação da parte executada para promover o pagamento do débito, sob 

pena de incidência de sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%, na forma do artigo 523 do CPC, é 

possível verificar que o leiloeiro está postulando em nome próprio.

Dessa feita, conforme dispõe o art. 4º da Lei n. 8.906/94 (Estatuto dos 

Advogados):

 “Art. 4º - São nulos os atos privativos de advogado praticados por 

pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e 

administrativas”.

 Se a petição foi assinada pela própria parte, no vertente caso, o próprio 

leiloeiro, que não detém capacidade postulatória para tanto, são nulos os 

atos processuais praticados por ela. Sendo nulos, não podem ser 

ratificados, de modo que são tidos por inexistentes (art. 37, caput e 

parágrafo único, CPC).

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO SUBSCRITA POR PESSOA QUE 

NÃO É ADVOGADO. REVELIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

INADIMPLÊNCIA CONFESSADA. SEPARAÇÃO DO CASAL. IRRELEVÂNCIA 

PARA O DIREITO OBRIGACIONAL FIRMADO COM A CONSTRUTORA. 1- 

Segundo o art. 4.º, parágrafo único, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto dos 

Advogados), são nulos os atos privativos de advogado praticados por 

pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e 

administrativas. 2- Se a contestação foi apresentada por pessoa que não 

era advogado, faltava-lhe capacidade postulatória, afigurando-se nulos os 

atos processuais que ele praticou. 3- Os atos nulos não podem ser 

ratificados, sendo havidos por inexistentes (art. 37, caput e parágrafo 

único, CPC). E, se inexistente a contestação apresentada, deve ser 

decretada, de ofício a revelia. 4- Confessada a inadimplência do casal de 

coobrigados em contrato de compra e venda de imóvel, a alegação de sua 

separação judicial não tem o condão de desobrigar um dos ex-cônjuges, 

haja vista que tal fato é irrelevante para o direito obrigacional firmado com 

a  c o n s t r u t o r a ” .  ( T J M G  1 0 0 2 4 0 7 5 0 3 4 6 1 1 0 0 1 1  M G 

1.0024.07.503461-1/001(1), Relator: PEDRO BERNARDES, Data de 

Julgamento: 23/06/2009, Data de Publicação: 20/07/2009) (negrito nosso)

Assim, independentemente do cerne da questão, uma vez que a parte não 

detém capacidade postulatória, REVOGO a intimação da parte executada 

de fl. 215-verso e, via de consequência, INDEFIRO o pleito de fl. 220.

No ponto, é preciso ressaltar que não se vê qualquer obstáculo para que 

a execução da comissão do leiloeiro/exequente se dê nestes autos, 

porém, o leiloeiro/exequente deverá constituir advogado para tanto.

Caso o leiloeiro/exequente constitua advogado, com a juntada de 

procuração “ad judicia”, na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte 

executada, pelo seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% e de honorários advocatícios também de 10%.

A parte executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do 

CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.

Após, se transcorrer “in albis” o prazo para pagamento espontâneo, 

INTIME-SE a parte exequente para atualização da dívida, com a inclusão 

dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como da multa, 

se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá requerer 

diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para fins e nos 

moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo previsto no 

artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Na hipótese de depósito da quantia executada, a Secretaria de Vara 

deverá certificar se há conta bancária já informada pela parte exequente 

para a transferência.
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Se não houver, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

indicar conta bancária para a transferência, oportunidade em que deverá 

esclarecer se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º da CNGC – Foro Judicial.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º da CNGC – Foro Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, 

EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria 

parte.

Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou 

de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado.

Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.

Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232495 Nr: 21511-47.2016.811.0055

 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): ADENILSON FONSECA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 64 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267204 Nr: 30052-35.2017.811.0055

 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: RODOBENS ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução opostos por CLAUDIO SULINO DA 

SILVA em face de RODOBENS ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÕES LTDA., 

ambos qualificados nos autos.

Pois bem.

Sem delongas, não há como impugnar ação de conhecimento pelo meio de 

embargos à execução. A via é eminentemente inadequada.

 Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CONTESTAÇÃO. I. Assistência Judiciária Gratuita. A ausência 

de apreciação do pedido na origem inviabiliza a análise pelo Tribunal, sob 

pena de supressão de instância. Entretanto, resta deferido o benefício, 

somente para fins de conhecimento do recurso. II. O CPC estabelece as 

formas corretas para apresentação de defesa em ações de rito comum 

ordinário, quais sejam: contestação, reconvenção e exceções (art. 297 do 

CPC). Mesmo aplicando o princípio da instrumentalidade das formas, 

descabe admitir o ajuizamento de embargos à execução quando a lei 

expressamente prevê o cabimento da contestação como forma de defesa 

de ação de procedimento comum ordinário. NEGADO SEGUIMENTO AO 

AGRAVO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70058660549, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 24/02/2014)(TJ-RS - AI: 

70058660549 RS , Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 

24/02/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 27/02/2014)(negrito nosso).

Por consequência, nem mesmo há de se falar na aplicação do princípio da 

instrumentalidade das formas, pois, no caso, não se trata de mero apego 

às formalidades, mas, sim, descumprimento de regra expressa no art. 335 

do CPC.

Depois, o vertente feito se trata de ação de busca e apreensão, de modo 

que, exatamente como dispõe o Decreto-lei n. 911/69, “deferida liminar em 

favor do credor fiduciário, será assegurada a retomada do bem pelo 

devedor, caso efetue o pagamento da integralidade da dívida (art. 3º, § 

2º)”, o que não ocorreu.

Aqui nem mesmo seria o caso de parcelamento, na forma do artigo 916 do 

CPC, como requerido, porque sequer se trata de execução de título 

extrajudicial.

Por todo exposto, e sem maiores delongas, INDEFIRO os pleitos 

incrustados nos itens “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8” de fls. 64/66.

Por outro lado, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os 

a qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

No mais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar 

acerca do pedido de designação de audiência conciliatória, pugnando o 

que entender de direito para o andamento do feito.

Caso manifeste interesse, CONCLUSOS para designação de audiência de 

conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265021 Nr: 28426-78.2017.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA ALVARENGA VALLIM MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO MOTTA, DANUBIA SILVA 

FEITOSA CAMARGO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, o despacho de fl. 29, deixou expressamente consignado que:

"A petição inicial apresenta, grosso modo, três pleitos diversos: (a) 

execução por quantia certa (cláusula 11º do contrato); (b) execução de 

entrega de coisa certa (cláusula 17º do contrato), e (c) condenação em 

perdas e danos.

Logo, muito embora os itens “a” e “b” versarem sobre execução, o 

procedimento é diverso, o que impede a cumulação de pedidos, conforme 

inteligência do artigo 318, parágrafo único, c/c o artigo 327, § 1º, inciso III, 

do CPC.

Nessa ordem de ideias, o pedido incrustado no item “c” reclama 

procedimento de conhecimento para apurar e quantificar as perdas e 

danos.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, (a) 

esclarecer qual das três pretensões deverá persistir no vertente 

procedimento, sendo que deverá promover as retificações necessárias no 

correlato pedido, mormente se insistir na condenação em perdas e danos; 
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(b) apresentar o estado civil ou a existência de união estável da 

exequente, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC; e (c) apresentar as 

três ultimas declarações de imposto de renda da parte exequente e outros 

documentos que atestem a hipossuficiência alegada, conforme o artigo 99, 

§ 2º, do CPC, sob pena de extinção."

Dessa feita, deixou a parte autora de manifestar acerca do item "a", no 

que tange às execuções, haja vista que apenas apresentou a desistência 

sobre o pleito de perdas e danos, deixando de indicar qual das execuções 

irá prosseguir na vertente demanda. Afinal, o ato judicial acima citado já 

consignou que, muito embora se trate de execuções (entrega de coisa 

certa e quantia certa), o procedimento é diverso, o que impede a sua 

cumulação.

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar 

expressamente qual pretensão deverá persistir no vertente procedimento, 

ou seja: a execução por quantia certa (cláusula 11º do contrato) ou a 

execução de entrega de coisa certa (cláusula 17º do contrato), sob pena 

de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 15464 Nr: 1501-07.2001.811.0055

 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: P. B. SILVA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, DANIELA FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, EULIENE 

ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Vistos.

Considerando o contido às fls. 2.185/2.187, é possível verificar que 

realmente o laudo do perito é extenso e complexo, na medida em que se 

depara com um volume significativo de informações.

 Depois, o pleito visa a dilação do prazo comum por mais 15 dias. Ou seja: 

não se vê prejuízo a quem quer que seja.

 Logo, DEFIRO o pleito de fls. 2.185/2.187 a fim de dilatar o prazo de 15 

(quinze) dias para 30 (trinta) dias para que as partes manifestem acerca 

do laudo pericial.

Sem prejuízo da determinação anterior, como requerido à fl. 1.864, 

EXPEÇA-SE alvará do valor referente a 50% dos honorários periciais, 

observando a conta bancária ali indicada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 24987 Nr: 865-36.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA GOMES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 699 Nr: 801-36.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ÂNGELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MILTON RIBEIRO, BENEDITA 

MUNIZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6882-MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175587 Nr: 17554-09.2014.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GARCIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 269293 Nr: 310-28.2018.811.0055

 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: CLEIDE ARAUJO ESTEVES, CLEITON ARAUJO ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que as peças processuais de fls. 07 

e 10 encontram-se desprovidas de assinatura.

Desse modo, INTIME-SE o procurador dos requerentes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sanar as irregularidades processuais apresentadas, e, 

em seguida, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121814 Nr: 880-92.2010.811.0055

 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: ALDS, RDS, ALDS, JSDS, ALDS, MADS, RLDS(, BJLDS, 

IGLDS, DMLDS, RMLDS, TCLDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 
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SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT, WESLEY LOPES 

TORRES - OAB:9443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se com a inclusão do espólio de Maria Laudelina de Souza, 

conforme determinado às fls. 132.

Por outro lado, vejo que há requerimento para citação do herdeiro 

pessoalmente para cumprimento do item II (fls. 162), contudo, analisando o 

feito verifico que às fls. 146 consta instrumento de procuração outorgado 

por Marcilei de Sá Goterra, cumprindo-se deste modo a determinação de 

fls. 162.

Assim, aguarde-se a retificação dos documentos dos herdeiros a ser 

realizada nos autos em apenso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 132808 Nr: 2704-52.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVDOG, AVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Vistos.

Considerando que as diligências restaram infrutíferas, INTIME-SE a parte 

exequente, bem como seu procurador, para indicar bens passíveis de 

penhora ou formular pedidos pertinentes ao caso, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção, conforme art. 485, III, CPC.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255318 Nr: 20919-66.2017.811.0055

 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: ADRIANA SANDRI ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Vistos.

Considerando o teor da decisão de fls. 408/410, CUMPRA-SE conforme 

determinado.

No mais, aguarde-se a realização da audiência designada nos autos.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265055 Nr: 28486-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA XAVIER DOS SANTOS TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERSON DE JESUS TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença provisório, nos termos do art. 531.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Intime-se a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 710,07 (setecentos e 

dez reais e sete centavos), com os acréscimos legais, bem como as 

parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante da Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (NCPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista a parte exequente para, 

querendo, manifestar-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266672 Nr: 29594-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora propôs a presente ação 

de revisional de guarda, alimentos e visitas com pedido de tutela de 

urgência em face de Vilma Eliane Machado de Oliveira genitora do menor 

Felipe Machado dos Santos, entretanto, deixou de observar que no polo 

passivo da demanda deve figurar o credor dos alimentos, neste caso o 

referido menor.

 Assim sendo, intime-se o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e incluindo no polo passivo da demanda o menor 

Felipe Machado dos Santos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

Decorrido prazo, certifique-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 117570 Nr: 7573-29.2009.811.0055

 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: DCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4470-B, LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD - OAB:OAB-MT 

21581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim vejo que a homologação do feito é medida que se impõe.Posto isso, 

e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 664 do CPC, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos à partilha de 

fls. 185/197, relativa aos bens deixados pelo falecimento do Sr. Antônio 

Galhardo, atribuindo a meação e aos herdeiros os seus respectivos 

quinhões hereditários, em todos os bens descritos nestes autos, o que 

faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, 

omissões ou eventuais direitos de terceiros. Outrossim, PROCEDA-SE com 

a correção do valor dado a causa, que passará a ser de R$ 431.868,12 

(quatrocentos e trinta e um reais e oitocentos e sessenta e oito reais e 

doze centavos), nos termos do art. 292, §3º, do CPC. Para tanto, 

CONDICIONO a expedição do formal de partilha para após a juntada do 

comprovante de recolh imento das custas processuais 

complementares.Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente Formal de Partilha, 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): Leilamar Aparecida Rodrigues

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 191 de 529



 Cod. Proc.: 145170 Nr: 4837-33.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSD, TDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:10364-A

 Posto isso, julgo parcialmente procedente os embargos de declaração, 

somente para acrescer o indeferimento do pedido de justiça gratuita, 

mantendo-se no mais, a decisão atacada, pelos seus próprios 

fundamentos, persistindo tal como está lançada.Intimem-se. Cumpra-se 

conforme determinado às fls. 189.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155946 Nr: 4553-88.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRSL, UDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDL, ID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ 

DA SERRA - OAB:, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

13/06/2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que cabe 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. 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, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 226298 Nr: 15307-84.2016.811.0055

 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: EMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDKLRDM

 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:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que o atual valor da causa 

corresponde a R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), levando 

em consideração que a importância a ser apresentada deverá ser o do 

proveito econômico buscado nos autos.

Desse modo, PROCEDA-SE com a correção do valor dado a causa, que 

passará a ser de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), nos 

termos do art. 292, §3º, do CPC.

Para tanto, INTIME-SE o inventariante, por intermédio de sua procuradora, 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, aportar aos autos os seguintes 

documentos:

a) Representação processual do herdeiro Leonardo Ribeiro Matos, uma 

vez que este atingiu a maioridade;

b) Certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (Sefaz) e 

Municipal;

c) Comprovante de recolhimento das custas processuais complementares.

Após, devidamente certificado, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 240297 Nr: 8150-26.2017.811.0055

 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: YN, JHFN, AKN, CHOCO SAITO NAKAMURA, TN, KI, 

RHI, SKN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo rito de Arrolamento Sumário dos bens 

deixados pelo falecimento de Tomiko Nakamura, sendo nomeado 

inventariante o herdeiro Adayr Kenkiti Nakamura.

Analisando o presente feito, verifico que foram aportados os documentos 

pessoais e representações processuais dos herdeiros (fls. 149/162 e 

376/379), atestado de óbito e documentos pessoais do de cujus (fls. 

144/145).

Foram juntadas as primeiras declarações às fls. 122/142, certidão de 

inexistência de testamento (fl. 147), documentos dos bens pertencentes 

ao acevo patrimonial (fls. 164/271).

Plano de partilha acostado às fls. 475/504.

Guia de Informação e Apuração do ITCD, juntamente com comprovante de 

recolhimento do respectivo tributo (fls. 553/562) e certidões negativas das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (fls. 566/589 e 591/592).

Assim, vejo que a homologação do feito é medida que se impõe.

Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659 do 

CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos à partilha 

de fls. 475/504, relativo aos bens deixados pelo falecimento da Sra Tomiko 

Nakamura, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões 

hereditários, o que faço com observância dos artigos 660 a 663, ambos 

do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

 Publique-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Formal de Partilha, 

fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos termos do 

artigo 659, § 2º, do CPC.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para o devido lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura 

incidentes, nos termos do § 2º, do artigo 662, do CPC.

Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264274 Nr: 27878-53.2017.811.0055

 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: ANTONIO VERCIANO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALLYSON LIMA DOS SANTOS 

VERCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - OAB:318862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário com relação aos bens deixados pelo 

falecimento de Allynson Lima dos Santos Verciano proposta por Antonio 

Verciano Neto.

Analisando o presente feito, verifico que não foi aplicado corretamente o 

valor a causa, sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do 

proveito econômico buscado nos autos.

Posto isso, intime-se o procurador para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor a ser perseguido na 

demanda, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da 

distribuição, com julgamento da ação sem resolução do mérito, consoante 
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estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267504 Nr: 30281-92.2017.811.0055

 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: JOSUE LOPES DA SILVA, JONATAS LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO sejam nomeada 

como curador provisório o Sr. Josué Lopes da Silva, lavrando-se o termo 

de compromisso, ficando autorizada, provisoriamente, a realizar os atos 

necessários para gerir e administrar os bens do interditando Jonatas 

Lopes da Silva, para fins de recebimento dos proventos a que fizer jus, 

ficando o curador nomeado fiel depositário dos valores recebidos e 

também obrigado à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC.II – DESIGNO o 

dia 18/04/2018, às 15h20min., data em que será realizada a audiência de 

entrevista do interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de seu 

Curador Provisório, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem 

como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts.751 e 752).III – 

Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo constar que fica 

terminantemente vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens 

imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, pertencentes ao 

interditando, salvo com autorização judicial.IV – Intime-se, ainda, a 

psicóloga Sra. Daniele Bolsan Marchetto e assistente social Sra. Fabiane 

Costa dos Anjos Porte de Souza, ambas deste Juízo, para realizar estudo 

psicossocial na residência do interditando, devendo-se entregar relatório 

em data anterior a audiência acima designada.Respondendo aos seguintes 

quesitos:01)Em relação à habitação?a)O imóvel utilizado pela parte autora 

é próprio, alugado ou cedido?b)Quantas pessoas moram na residência, 

idade e atividades, grau de parentesco?c)Quais as condições da 

habitação?d)Há fatores que colocam em risco a saúde ou interferem na 

convivência do grupo familiar? Quais?e)Na residência há fatores 

facilitadores à funcionalidade (como adaptações arquitetônicas)? Quais?

f)Há fatores que colocam em risco a saúde ou interferem na convivência 

do grupo familiar?

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270152 Nr: 1193-72.2018.811.0055

 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: EPDQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO - 

OAB:3539-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida dos autos, verifico que o presente feito foi remetido da 

Comarca de São José do Rio Claro/MT, em virtude da menor residir 

atualmente com sua genitora neste município de Tangará da Serra/MT, 

sendo assim, recebo os autos na fase em que se encontram.

INTIME-SE a parte autora por intermédio de seu procurador, bem como 

pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262154 Nr: 26367-20.2017.811.0055

 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: WDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 37, que designo o dia 

27/04/2018 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267460 Nr: 30242-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDVS, MARIA HOZENIR VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO GUILHERME SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDA RODRIGUES DA SILVA 

FRANKE - OAB:21808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 16/17, que designo o dia 

27/04/2018 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142031 Nr: 1378-23.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCAT, KAT, JCADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando o teor da certidão de fl. 117, intimo a parte 

autora para requerer o que lhe é de direito, no prazo legal.

 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:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 21/22, que designo o dia 

27/04/2018 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 268971 Nr: 12-36.2018.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YURI PELISSON CIOCHETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSI ANE POLIANA DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJARMIR RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:, Alexandre Azevedo - OAB:OAB/MT: 21079/0, 

VINICIUS NUNES DA SILVA - OAB:39365OAB GO

 Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial, defiro 

parcialmente os requerimentos, para tanto:I – ARBITRO multa diária no 

valor de 01 (um) salário mínimo, pelo descumprimento da decisão de fls. 

83/84;Intime-se a requerida da presente decisão através de seus 

procuradores constituídos nos autos.II - ENCAMINHE-SE cópia do mandado 

de busca e apreensão da criança Heitor Pelisson Ciochetta à Policial Militar 

e Policia Civil da Comarca de Morrinhos/GO, Polícia Rodoviária Federal, 

Policial Rodoviária Estadual, a fim de auxiliar na localização e consequente 

busca e apreensão da criança.III - OFICIE-SE o Conselho Tutelar da 

Comarca de Morrinhos/GO para que informe a este juízo, no prazo de 24 

(vinte quatro) horas, eventual acompanhamento realizado com a criança 

Heitor Pelisson Ciochhetta naquela Comarca, bem como informe a real 

situação em que se encontra a criança.IV – INTIME-SE a equipe técnica do 

juízo, na pessoa da psicóloga Daniele Bolsan Marchetto e assistente 

social, Fabiane Costa dos Anjos, para que procedam com a realização de 

estudo psicossocial na residência do requerente, diligenciando com 

vizinhos, escola e parentes acerca da convivência da criança com o 

requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Ciência ao Ministério 

Público.Expeça-se o necessário.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129498 Nr: 8331-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MENDES SASSAKI, SONIA 

MARIA MENDES VILELA, MARIA ODETE MENDES PESCAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos.

Considerando que a decisão de fls. 582/583 constou equivocadamente de 

forma diversa no sistema Apolo, vejo necessária a devida correção.

Desse modo, para sanar o erro constante no sistema Apolo, leia-se a 

seguinte decisão:

Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a parte executada aportou 

petitório às fls. 562/567, impugnando os valores apresentados pela parte 

exequente e, desde já, informando a quitação integral do débito, de acordo 

com o valor arguido.

A parte exequente aportou petitório às fls. 574/575, concordando com o 

cálculo apresentado pela executada.

Na decisão de fl. 577, restou determinado a parte exequente a juntada do 

cálculo anuindo com a parte executada.

Petitório da parte exequente às fls. 579, pugnando pela juntada da planilha 

de cálculo, bem como levantamento do valor depositado judicialmente.

Pois bem.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

No mais, PROCEDA-SE com o levantamento dos valores depositados no 

bojo dos autos em favor da parte exequente, conforme requerido à fl. 579.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129498 Nr: 8331-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MENDES SASSAKI, SONIA 

MARIA MENDES VILELA, MARIA ODETE MENDES PESCAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a parte executada aportou 

petitório às fls. 562/567, impugnando os valores apresentados pela parte 

exequente e, desde já, informando a quitação integral do débito, de acordo 

com o valor arguido.

A parte exequente aportou petitório às fls. 574/575, concordando com o 

cálculo apresentado pela executada.

Na decisão de fl. 577, restou determinado a parte exequente a juntada do 

cálculo anuindo com a parte executada.

Petitório da parte exequente às fls. 579, pugnando pela juntada da planilha 

de cálculo, bem como levantamento do valor depositado judicialmente.

Pois bem.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

No mais, PROCEDA-SE com o levantamento dos valores depositados no 

bojo dos autos em favor da parte exequente, conforme requerido à fl. 579.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 117177 Nr: 7151-54.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA STALLBAUM BERNINI 

- OAB:12.396-MT, JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT, ROMAIR 

CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 338/340, intime-se a parte exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, informando possível 

acordo entre as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ainda 

complementar o pagamento da diligência, confome consta da certidão de 

fls. 337.

Havendo interesse no prosseguimento do feito, deverá a parte autora 

juntar instrumento de procuração, considerando a renúncia ao mandato 

apresentada no petitório de fls. 340.

 Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 29165 Nr: 3024-15.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RUI ALBERTO WOLFART, MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA E JOST LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7 690, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VANDER 

SAND - OAB:4.207

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o advogado JOÃO CARLOS 

HIDALGO THOMÉ (4.193-B) para dar seguimento aos autos, no prazo de 5 

dias, advertindo-o que, caso não haja manifestação no prazo de 30 dias, 

os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248632 Nr: 15499-80.2017.811.0055

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SOBRINHO, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 4.629,20 (quatro mil, seiscentos e 

vinte e nove reais e vinte centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça EMERSON ARAUJO VILASIM, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27220 Nr: 423-36.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ALBERTO WOLFART, MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA E JOST LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A, MIRIAM CRISTINA RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B, PEDRO GILMAR VANDER SAND - OAB:4.207

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o advogado JOÃO CARLOS 

HIDALGO THOMÉ para dar seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, 

advertindo-o que, caso não haja manifestação no prazo de 30 dias, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64012 Nr: 5549-96.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o advogado JOÃO CARLOS 

HIDALGO THOMÉ (OAB/MT - 4.193-B) para dar seguimento aos autos, no 

prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não haja manifestação no prazo 

de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 151833 Nr: 435-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO - 

OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, Maria Lucilla Gomes - OAB:5835-A/MT

 Certifico que, em razão da certidão de fl. 212, intimo a parte exequente, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266974 Nr: 29863-57.2017.811.0055

 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: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SOARES NESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 266974.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 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.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pela 

notificação com AR (fls. 13-vº).

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 a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (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, art. 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 (Dec.-lei, art. 3º, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 195 de 529



parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267511 Nr: 30291-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO GOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:OAB/MT 3.610

 Autos nº: 267511.

 Vistos,

Inicialmente, passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

 In casu, verifico não se encontram preenchidos os requisitos para que os 

embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, uma vez que a 

execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

Por fim, concedo a parte embargante os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 31 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270581 Nr: 1634-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍSIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261-MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270581.

 Vistos,

Inicialmente, no que tange ao pedido de gratuidade da justiça, tendo em 

vista a qualificação profissional do autor como “gerente administrativo”, 

faculto à parte autora que comprove o estado de hipossuficiência, 

juntando aos autos declaração de Imposto de Renda (IR) ou outro 

documento idôneo para tanto, conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, 

ou pague as custas iniciais, comprovando o pagamento.

 Sem prejuízo, intimem-se a parte autora para emendar à inicial, devendo 

juntar aos autos a cópia da sentença da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.000- AC, proposta pelo M. Público do Acre, bem 

como sua certidão de trânsito em julgado, conforme o art. 320, do CPC.

Por fim, registro que estas providências devem ser cumpridas no prazo de 

15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, 

do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

Após serem sanadas estas irregularidades, voltem-me conclusos para 

apreciação do acolhimento.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265455 Nr: 28790-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFFONSO BASILIO 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:

 Autos nº: 265455.

Natureza: Liquidação de Sentença

Requerente: Affonso Basilio dos Reis.

Requerida: Ympactus Comercial Ltda-ME.

Vistos,

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada em 24 de novembro de 2017 

por Affonso Basilio dos Reis em face do Ympactus Comercial Ltda-ME, 

ambos devidamente qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/38.

Às fls. 39 foi oportunizada a emenda à inicial para que o requerente 

comprovasse o vínculo com a empresa requerida, sob pena de 

indeferimento.

O requerente, às fls. 41, informou que não é possível apresentar 

documento idôneo para tanto, visto que foi bloqueado o seu acesso as 

suas contas ao back office da empresa requerida, em razão da ação civil 

pública promovida no Acre.

 É o relatório.

D E C I D O.

No presente caso, verifico que o requerente embora intimado para 

proceder à emenda da petição inicial, não provou a existência de vínculo 

com a empresa requerida, mesmo advertido que tal conduta acarretaria a 

penalidade do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

qual seja, indeferimento da petição inicial.

Verifico que, embora tenha sido expressamente determinada a juntada do 

comprovante de vínculo com a empresa requerida, o autor não apresentou 

nenhum documento que comprovasse a relação entre as partes.

 Ademais, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os 

fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual, não sendo o vínculo 

com a requerida no presente caso comprovado, impõe-se o indeferimento 

da inicial.

Nesse passo consigno que dada à oportunidade para a emenda da inicial 

e, após isso, o vício apontado não é sanado, é de rigor o indeferimento 

liminar.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior, em seu Código de 

Processo Civil Comentado (7ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 673):

“Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu”.

Além disso, este juízo já decidiu, em outra ocasião, pelo indeferimento da 

inicial em razão da parte requerente não apresentar prova mínima acerca 

da relação entre as partes, sendo referida sentença confirmada pelo 

TJMT, in verbis:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 

(ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição não preenche os requisitos 

exigidos pela lei processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. Assim, o 

descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo ao seu 

indeferimento.” (Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)
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Dessa forma, verificando-se que a inicial não atende aos requisitos 

indispensáveis a propositura da ação, elencados nos artigos 319 e 321, 

todos do Código de Processo Civil, é de rigor a extinção do presente feito 

sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil e por consequência, julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.

Sem custas, eis que defiro a gratuidade da justiça para a parte 

Requerente.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270585 Nr: 1642-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAILSON ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270585.

 Vistos,

Inicialmente, no que tange ao pedido de gratuidade da justiça, tendo em 

vista a qualificação profissional do autor como “engenheiro de segurança 

do trabalho”, faculto à parte autora que comprove o estado de 

hipossuficiência, juntando aos autos declaração de Imposto de Renda (IR) 

ou outro documento idôneo para tanto, conforme preleciona o art. 99, § 2º, 

do CPC, ou pague as custas iniciais, comprovando o pagamento.

 Ademais, verifico que a parte autora deve ser intimada ainda para 

apresentar comprovante de vínculo com a empresa requerida.

Sem prejuízo, determino a emenda à inicial, devendo a parte autora juntar 

aos autos a cópia da sentença da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.000- AC, proposta pelo M. Público do Acre, bem 

como sua certidão de trânsito em julgado, conforme o art. 320, do CPC.

Registro que estas providências devem ser cumpridas no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do 

CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

Após serem sanadas estas irregularidades, voltem-me conclusos para 

apreciação do acolhimento.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265457 Nr: 28794-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO 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:

 Autos nº: 265457.

Natureza: Liquidação de Sentença

Requerente: Antonio Custodio.

Requerida: Ympactus Comercial Ltda-ME.

Vistos,

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada em 24 de novembro de 2017 

por Antonio Custodio em face do Ympactus Comercial Ltda-ME, ambos 

devidamente qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/38.

Às fls. 39 foi oportunizada a emenda à inicial para que o requerente 

comprovasse o estado de hipossuficiência, bem como o vínculo com a 

empresa requerida, sob pena de indeferimento.

O requerente, às fls. 41/43, juntou declaração de imposto de renda, 

afirmando que não possui condições de arcar com as custas 

processuais.

Porém, quanto à comprovação de vínculo com a empresa requerida, o 

requerente informou que é impossível apresentar documento idôneo para 

tanto, visto que foi bloqueado o seu acesso as suas contas ao back office 

da empresa requerida, em razão da ação civil pública promovida no Acre.

É o relatório.

D E C I D O.

No presente caso, verifico que o requerente embora intimado para 

proceder à emenda da petição inicial, não provou a existência de vínculo 

com a empresa requerida, mesmo advertido que tal conduta acarretaria a 

penalidade do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

qual seja, indeferimento da petição inicial.

Verifico que, embora tenha sido expressamente determinada a juntada do 

comprovante de vínculo com a empresa requerida, o autor não apresentou 

nenhum documento que comprovasse a relação entre as partes.

 Ademais, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os 

fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual, não sendo o vínculo 

com a requerida no presente caso comprovado, impõe-se o indeferimento 

da inicial.

Nesse passo consigno que dada à oportunidade para a emenda da inicial 

e, após isso, o vício apontado não é sanado, é de rigor o indeferimento 

liminar.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior, em seu Código de 

Processo Civil Comentado (7ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 673):

“Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu”.

Além disso, este juízo já decidiu, em outra ocasião, pelo indeferimento da 

inicial em razão da parte requerente não apresentar prova mínima acerca 

da relação entre as partes, sendo referida sentença confirmada pelo 

TJMT, in verbis:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 

(ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição não preenche os requisitos 

exigidos pela lei processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. Assim, o 

descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo ao seu 

indeferimento.” (Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Dessa forma, verificando-se que a inicial não atende aos requisitos 

indispensáveis a propositura da ação, elencados nos artigos 319 e 321, 

todos do Código de Processo Civil, é de rigor a extinção do presente feito 

sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil e por consequência, julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.

Sem custas, eis que defiro a gratuidade da justiça para a parte 

Requerente.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269940 Nr: 999-72.2018.811.0055

 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: LUCILENE CAMPOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 269940.
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Vistos,

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e danos morais c/c 

antecipação de tutela ajuizada em 12 de janeiro de 2018 por Lucilene 

Campos Ferreira em desfavor de Tangará Serviços de Guincho LTDA – 

ME (Corujão Guinchos), todos qualificados.

 Em síntese, a parte autora alega que no dia 23/12/2016 seu esposo veio a 

óbito em decorrência de um grave acidente próximo ao Frigorifico Marfrig, 

conforme narrativa realizada junto ao Boletim de Ocorrência de Transito às 

fls. 72/76.

Aduz que o Sr. Adaildo Candido Bairro, condutor do caminhão Iveco 

Eurocargo 230 E24, placa EMT-9952 (veículo 2) adentrou na MT-358, 

sentido a cidade de Campo Novo do Parecis, momento em que efetuou a 

ultrapassagem do veículo do seu esposo, qual seja, o Sr. Iraks de Oliveira 

Miranda, o qual pilotava uma motocicleta Honda XLR 125 ES, placa 

JZG-2755, ano 2001 (veículo 3), tendo o mesmo permanecido todo o 

trajeto na dianteira do Sr. Adaildo Candido Bairro.

 Segue narrando que, em uma curva, foi avistado o caminhão VW/10.160, 

placa QBT-4619 (veículo 4) com uma luz muito alta indo na direção do Sr. 

Adaildo, instante em que o mesmo deu sinal de luz por três vezes para 

que o veículo 4 diminuísse a iluminação, porém sem sorte.

Salienta que o Sr. Adaildo somente foi capaz de perceber que se tratava 

de um caminhão, quando este já se encontrava em sua via de direção e 

muito próximo, instante em que o mesmo freou o seu veículo e o lançou 

para o lado esquerdo da pista, com a intenção de não abalroar com o 

caminhão.

Todavia, o motorista do veículo 4, o qual era funcionário da empresa 

requerida, não freou o caminhão, bem como o jogou na mesma direção 

que o veículo do Sr. Adaildo, instante em que ocorreu a colisão frontal 

entre os veículos 2 e 4.

Relata a requerida, que com o impacto, seu esposo Sr. Iraks, foi 

arremessado para fora da pista, lesionando gravemente o tórax, o que 

gerou hemorragia interna, resultando em sua morte instantânea por 

choque hipovolêmico.

Ressalta que vivia um relacionamento sério com o Sr. Iraks, tendo inclusive 

concretizado na data de 17/12/2016 e 19/12/2016, a cerimônia religiosa e 

a união civil, respectivamente.

 Alega que o acidente interrompeu os sonhos e os planos que a 

requerente e o de cujus possuíam em comum, bem como foi forçada a 

arcar sozinha com as dividas decorrentes dos preparativos do 

casamento.

Por fim, aduz que a requerida mesmo informada da situação e dos gastos 

existentes, nunca auxiliou a requerente, nem mesmo ofertou amparo 

psíquico emocional.

Logo, requer em sede liminar, a tutela antecipada para que a empresa 

requerida seja compelida a efetuar o pagamento mensal de um salário 

mínimo, correspondente ao valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais), bem como requer a condenação da requerida ao pagamento 

de pensão alimentar no valor de 01 (um) salario mínimo, requer a 

reparação do dano material no importe de R$ 16.912,45 (dezesseis mil, 

novecentos e doze reais e quarenta e cinco centavos) e o pagamento de 

indenização à título de danos morais no valor de R$ 143.100,00 (cento e 

quarenta e três mil e cem reais).

 Pugna também pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 40/254.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo a autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Ademais, quanto à liminar, registro que as tutelas em si, sofreram diversas 

alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, é possível antecipar os efeitos da tutela para determinar o 

pagamento de pensão mensal, em decorrência da morte de parente, filho 

ou cônjuge, quando restar demonstrada de forma inequívoca a 

dependência econômica do requerente em relação à vítima.

Porém, embora comprovado o acidente que vitimou o esposo da 

requerente, ocorrido em 23/12/2016, os documentos colacionados por 

esta não tem o condão de revelar, de pronto, que era dependente do 

falecido ou que este era o único parente responsável em auxiliá-la 

financeiramente.

Realça-se que o acidente que vitimou o esposo da autora ocorreu há mais 

de 02 (dois) anos, não havendo comprovação de qualquer prejuízo 

irreparável que tenha abalado a subsistência da requerida neste período.

Assim, em que pese a coerência da narrativa inicial, não restou conferido 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que 

entendo que deve ser indeferida a tutela requerida, sendo do meu 

convencimento que é possível à autora aguardar o desfecho do processo 

para ter solucionado o impasse.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 

de março de 2018, às 14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas 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), sendo certo que a ausência injustificada será 

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, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270586 Nr: 1644-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos nº: 270586.

 Vistos,

Intimem-se a parte autora para emendar à inicial, devendo juntar aos autos 

a cópia da sentença da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.000- 

AC, proposta pelo M. Público do Acre, bem como sua certidão de trânsito 

em julgado, conforme o art. 320, do CPC.

Registro que esta providência deve ser cumprida no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Após ser sanada esta irregularidade, voltem-me conclusos para 

apreciação do acolhimento.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251853 Nr: 18201-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ESTELA AMADEU SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 251853.

Natureza: Liquidação de Sentença

Requerente: Maria Estela Amadeu Santos.

Requerida: Ympactus Comercial Ltda-ME.

Vistos,

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada em 30 de junho de 2017 por 

Maria Estela Amadeu Santos em face do Ympactus Comercial Ltda-ME, 

ambos devidamente qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/28.

Às fls. 29 foi oportunizada a emenda à inicial para que a requerente 

juntasse cópia da certidão de transito em julgado da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, bem como às fls. 38 a parte autora foi 

intimada para apresentar comprovante de vínculo com a empresa 

requerida, sob pena de indeferimento da inicial.

A requerente, às fls. 40, informou que não é possível apresentar 

documentos comprobatórios, pois não possui qualquer comprovante em 

mãos, visto que sua vinculação ao sistema perpetrado pela empresa 

requerida se deu por meio de pessoa interposta, a qual vinculou a 

requerente utilizando seus créditos junto a empresa requerida, assim, 

tendo a autora repassado a este outro divulgador todas as importâncias.

 É o relatório.

D E C I D O.

No presente caso, verifico que a requerente embora intimada para 

proceder à emenda da petição inicial, não provou a existência de vínculo 

com a empresa requerida, mesmo advertida que tal conduta acarretaria a 

penalidade do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

qual seja, indeferimento da petição inicial.

Verifico que, embora tenha sido expressamente determinada a juntada do 

comprovante de vínculo com a empresa requerida, a autora não 

apresentou nenhum documento que comprovasse sua relação com a 

requerida.

 Ademais, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os 

fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual, não sendo o vínculo 

com a requerida no presente caso comprovado, impõe-se o indeferimento 

da inicial.

Nesse passo consigno que dada à oportunidade para a emenda da inicial 

e, após isso, o vício apontado não é sanado, é de rigor o indeferimento 

liminar.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior, em seu Código de 

Processo Civil Comentado (7ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 673):

“Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu”.

Além disso, este juízo já decidiu, em outra ocasião, pelo indeferimento da 

inicial em razão da parte requerente não apresentar prova mínima acerca 

da relação entre as partes, sendo referida sentença confirmada pelo 

TJMT, in verbis:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 

(ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição não preenche os requisitos 

exigidos pela lei processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. Assim, o 

descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo ao seu 

indeferimento.” (Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Dessa forma, verificando-se que a inicial não atende aos requisitos 

indispensáveis a propositura da ação, elencados nos artigos 319 e 321, 

todos do Código de Processo Civil, é de rigor a extinção do presente feito 

sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil e por consequência, julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.

Sem custas, eis que a requerente é beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270587 Nr: 1646-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270587.

 Vistos,

Inicialmente, no que tange ao pedido de gratuidade da justiça, tendo em 

vista a qualificação profissional da autora como “autônoma”, faculto à 

parte autora emendar inicial para comprovar o estado de hipossuficiência, 

juntando aos autos declaração de Imposto de Renda (IR) ou outro 

documento idôneo para tanto, conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, 

ou pagar as custas iniciais, comprovando o pagamento.

Ademais, verifico que a parte autora deve ser intimada ainda para 

apresentar comprovante de vínculo com a empresa requerida.

Sem prejuízo, determino a emenda à inicial, devendo a parte autora juntar 

aos autos a cópia da sentença da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.000- AC, proposta pelo M. Público do Acre, bem 

como sua certidão de trânsito em julgado, conforme o art. 320, do CPC.

Registro que estas providências devem ser cumpridas no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do 

CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

Após serem sanadas estas irregularidades, voltem-me conclusos para 

apreciação do acolhimento.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265232 Nr: 28620-78.2017.811.0055

 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: APARECIDO ANTUNES DE FRANÇA EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos nº: 265232.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que a parte requerente recolheu as 

custas devidas às fls. 38/39.

 Quanto à apresentação do ato constitutivo da empresa, melhor analisando 

a inicial, vejo que se trata de EIRELI (Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada), o que me faz dispensar a providência acima.

 Desse modo, nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 de março de 

2018, às 15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, § 9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas 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), sendo certo que a ausência injustificada será 

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, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270579 Nr: 1630-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO DOS SANTOS SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261-MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270579.

 Vistos,

Inicialmente, no que tange ao pedido de gratuidade da justiça, tendo em 

vista a qualificação profissional do autor como “engenheiro de segurança 

do trabalho”, faculto à parte autora que comprove o estado de 

hipossuficiência, juntando aos autos declaração de Imposto de Renda (IR) 

ou outro documento idôneo para tanto, conforme preleciona o art. 99, § 2º, 

do CPC, ou pague as custas iniciais, comprovando o pagamento.

 Sem prejuízo, intimem-se a parte autora para emendar à inicial, devendo 

juntar aos autos a cópia da sentença da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.000- AC, proposta pelo M. Público do Acre, bem 

como sua certidão de trânsito em julgado, conforme o art. 320, do CPC.

Por fim, registro que estas providências devem ser cumpridas no prazo de 

15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, 

do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

Após serem sanadas estas irregularidades, voltem-me conclusos para 

apreciação do acolhimento.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257564 Nr: 22843-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDIMAR MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257564.

Natureza: Liquidação de Sentença

Requerente: Laudimar Mendes dos Santos.

Requerida: Ympactus Comercial Ltda-ME.

Vistos,

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada em 31 de agosto de 2017 por 

Laudimar Mendes dos Santos em face do Ympactus Comercial Ltda-ME, 

ambos devidamente qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/25.

Às fls. 26 foi oportunizada a emenda à inicial para que o requerente 

juntasse aos autos comprovante de vínculo com a empresa requerida, sob 

pena de indeferimento.

 O requerente, às fls. 28, informou que não é possível apresentar 

documentos comprobatórios, pois não possui qualquer comprovante em 

mãos, visto que sua vinculação ao sistema perpetrado pela empresa 

requerida se deu por meio de pessoa interposta, a qual vinculou o 

requerente utilizando seus créditos junto a empresa requerida, assim, 

tendo o autor repassado a este outro divulgador todas as importâncias.

 É o relatório.

D E C I D O.

No presente caso, verifico que o requerente embora intimado para 

proceder à emenda da petição inicial, não provou a existência de vínculo 

com a empresa requerida, mesmo advertido que tal conduta acarretaria a 

penalidade do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

qual seja, indeferimento da petição inicial.

Verifico que, embora tenha sido expressamente determinada a juntada do 

comprovante de vínculo com a empresa requerida, o autor não apresentou 

nenhum documento que comprovasse sua relação com a requerida.

 Ademais, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os 

fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual, não sendo o vínculo 

com a requerida no presente caso comprovado, impõe-se o indeferimento 

da inicial.

Nesse passo consigno que dada à oportunidade para a emenda da inicial 

e, após isso, o vício apontado não é sanado, é de rigor o indeferimento 

liminar.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior, em seu Código de 

Processo Civil Comentado (7ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 673):

“Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu”.

Além disso, este juízo já decidiu, em outra ocasião, pelo indeferimento da 

inicial em razão da parte requerente não apresentar prova mínima acerca 

da relação entre as partes, sendo referida sentença confirmada pelo 

TJMT, in verbis:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 

(ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição não preenche os requisitos 

exigidos pela lei processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. Assim, o 

descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo ao seu 

indeferimento.” (Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Dessa forma, verificando-se que a inicial não atende aos requisitos 

indispensáveis a propositura da ação, elencados nos artigos 319 e 321, 

todos do Código de Processo Civil, é de rigor a extinção do presente feito 

sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do 
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Código de Processo Civil e por consequência, julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.

Sem custas, eis que defiro a gratuidade da justiça para a parte 

requerente.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270583 Nr: 1638-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEBORA FRANCULINO DA SILVA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270583.

 Vistos,

Inicialmente, determino a emenda à inicial, devendo a parte autora juntar 

aos autos a cópia da sentença da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.000- AC, proposta pelo M. Público do Acre, bem 

como sua certidão de trânsito em julgado, conforme o art. 320, do CPC.

Sem prejuízo, verifico que a parte autora deve ser intimada ainda para 

apresentar comprovante de vínculo com a empresa requerida.

Registro que estas providências devem ser cumpridas no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do 

CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

Após serem sanadas estas irregularidades, voltem-me conclusos para 

apreciação do acolhimento.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270580 Nr: 1632-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261-MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270580.

 Vistos,

Inicialmente, determino a emenda à inicial, devendo a parte autora juntar 

aos autos a cópia da sentença da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.000- AC, proposta pelo M. Público do Acre, bem 

como sua certidão de trânsito em julgado, conforme o art. 320, do CPC.

Sem prejuízo, verifico que a parte autora deve ser intimada ainda para 

apresentar comprovante de vínculo com a empresa requerida.

Registro que estas providências devem ser cumpridas no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do 

CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

Após serem sanadas estas irregularidades, voltem-me conclusos para 

apreciação do acolhimento.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257299 Nr: 22529-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOLINA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257299.

Natureza: Liquidação de Sentença

Requerente: Marcolina Martins da Silva.

Requerida: Ympactus Comercial Ltda-ME.

Vistos,

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada em 30 de agosto de 2017 por 

Marcolina Martins da Silva em face do Ympactus Comercial Ltda-ME, 

ambos devidamente qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/25.

Às fls. 26 foi oportunizada a emenda à inicial para que a requerente 

juntasse aos autos comprovante de vínculo com a empresa requerida, sob 

pena de indeferimento.

 A requerente, às fls. 28, informou que não é possível apresentar 

documentos comprobatórios, pois não possui qualquer comprovante em 

mãos, visto que sua vinculação ao sistema perpetrado pela empresa 

requerida se deu por meio de pessoa interposta, a qual vinculou a 

requerente utilizando seus créditos junto a empresa requerida, assim, 

tendo a autora repassado a este outro divulgador todas as importâncias.

 É o relatório.

D E C I D O.

No presente caso, verifico que a requerente embora intimada para 

proceder à emenda da petição inicial, não provou a existência de vínculo 

com a empresa requerida, mesmo advertida que tal conduta acarretaria a 

penalidade do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

qual seja, indeferimento da petição inicial.

Verifico que, embora tenha sido expressamente determinada a juntada do 

comprovante de vínculo com a empresa requerida, a autora não 

apresentou nenhum documento que comprovasse sua relação com a 

requerida.

 Ademais, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os 

fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual, não sendo o vínculo 

com a requerida no presente caso comprovado, impõe-se o indeferimento 

da inicial.

Nesse passo consigno que dada à oportunidade para a emenda da inicial 

e, após isso, o vício apontado não é sanado, é de rigor o indeferimento 

liminar.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior, em seu Código de 

Processo Civil Comentado (7ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 673):

“Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu”.

Além disso, este juízo já decidiu, em outra ocasião, pelo indeferimento da 

inicial em razão da parte requerente não apresentar prova mínima acerca 

da relação entre as partes, sendo referida sentença confirmada pelo 

TJMT, in verbis:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 

(ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição não preenche os requisitos 

exigidos pela lei processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. Assim, o 

descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo ao seu 

indeferimento.” (Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Dessa forma, verificando-se que a inicial não atende aos requisitos 

indispensáveis a propositura da ação, elencados nos artigos 319 e 321, 

todos do Código de Processo Civil, é de rigor a extinção do presente feito 

sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil e por consequência, julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.

Sem custas, eis que defiro a gratuidade da justiça para a parte 

requerente.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 
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tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270584 Nr: 1640-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto de Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270584.

 Vistos,

Inicialmente, no que tange ao pedido de gratuidade da justiça, tendo em 

vista a qualificação profissional do requerente como empresário, faculto à 

parte autora emendar a inicial para comprovar o estado de 

hipossuficiência, juntando aos autos declaração de Imposto de Renda (IR) 

ou outro documento idôneo para tanto, conforme preleciona o art. 99, § 2º, 

do CPC, ou pagar as custas iniciais, comprovando o pagamento.

Ademais, verifico que a parte autora deve ser intimada ainda para 

apresentar comprovante de vínculo com a empresa requerida.

Sem prejuízo, determino a emenda à inicial, devendo a parte autora juntar 

aos autos a cópia da sentença da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.000- AC, proposta pelo M. Público do Acre, bem 

como sua certidão de trânsito em julgado, conforme o art. 320, do CPC.

Registro que estas providências devem ser cumpridas no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do 

CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

Após serem sanadas estas irregularidades, voltem-me conclusos para 

apreciação do acolhimento.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257903 Nr: 23108-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA MENDES VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257903.

Natureza: Liquidação de Sentença

Requerente: Nadia Mendes Vilela.

Requerida: Ympactus Comercial Ltda-ME.

Vistos,

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada em 01 de setembro de 2017 

por Nadia Mendes Vilela em face do Ympactus Comercial Ltda-ME, ambos 

devidamente qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/25.

Às fls. 26 foi oportunizada a emenda à inicial para que a requerente 

comprovasse o estado de hipossuficiência, bem como às fls. 31 

novamente foi determinada a emenda à inicial para que fosse juntado aos 

autos o comprovante de vínculo com a empresa requerida, sob pena de 

indeferimento da inicial.

A requerente, às fls. 33, informou que não é possível apresentar 

documentos comprobatórios, pois não possui qualquer comprovante em 

mãos, visto que sua vinculação ao sistema perpetrado pela empresa 

requerida se deu por meio de pessoa interposta, a qual vinculou a 

requerente utilizando seus créditos junto a empresa requerida, assim, 

tendo a autora repassado a este outro divulgador todas as importâncias.

 É o relatório.

D E C I D O.

No presente caso, verifico que a requerente embora intimada para 

proceder à emenda da petição inicial, não provou a existência de vínculo 

com a empresa requerida, mesmo advertida que tal conduta acarretaria a 

penalidade do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

qual seja, indeferimento da petição inicial.

Verifico que, embora tenha sido expressamente determinada a juntada do 

comprovante de vínculo com a empresa requerida, a autora não 

apresentou nenhum documento que comprovasse sua relação com a 

requerida.

 Ademais, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os 

fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual, não sendo o vínculo 

com a requerida no presente caso comprovado, impõe-se o indeferimento 

da inicial.

Nesse passo consigno que dada à oportunidade para a emenda da inicial 

e, após isso, o vício apontado não é sanado, é de rigor o indeferimento 

liminar.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior, em seu Código de 

Processo Civil Comentado (7ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 673):

“Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu”.

Além disso, este juízo já decidiu, em outra ocasião, pelo indeferimento da 

inicial em razão da parte requerente não apresentar prova mínima acerca 

da relação entre as partes, sendo referida sentença confirmada pelo 

TJMT, in verbis:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 

(ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição não preenche os requisitos 

exigidos pela lei processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. Assim, o 

descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo ao seu 

indeferimento.” (Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Dessa forma, verificando-se que a inicial não atende aos requisitos 

indispensáveis a propositura da ação, elencados nos artigos 319 e 321, 

todos do Código de Processo Civil, é de rigor a extinção do presente feito 

sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil e por consequência, julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.

Por fim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, pois entendo que não 

há demonstração cabal de que a parte autora não possua condições 

financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270582 Nr: 1636-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261-MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270582.

 Vistos,

Inicialmente, determino a emenda à inicial, devendo a parte autora juntar 

aos autos a cópia da sentença da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.000- AC, proposta pelo M. Público do Acre, bem 

como sua certidão de trânsito em julgado, conforme o art. 320, do CPC.

Sem prejuízo, verifico que a parte autora deve ser intimada ainda para 

apresentar comprovante de vínculo com a empresa requerida.

Registro que estas providências devem ser cumpridas no prazo de 15 
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dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do 

CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

Após serem sanadas estas irregularidades, voltem-me conclusos para 

apreciação do acolhimento.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257567 Nr: 22849-22.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAAC DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257567.

Natureza: Liquidação de Sentença

Requerente: Isaac dos Santos.

Requerida: Ympactus Comercial Ltda-ME.

Vistos,

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada em 31 de agosto de 2017 por 

Isaac dos Santos em face do Ympactus Comercial Ltda-ME, ambos 

devidamente qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/25.

Às fls. 26 foi oportunizada a emenda à inicial para que o requerente 

comprovasse o estado de hipossuficiência, bem como às fls. 31 a parte 

autora foi intimada para apresentar comprovante de vínculo com a 

empresa requerida, sob pena de indeferimento da inicial.

O requerente, às fls. 33, informou que não é possível apresentar 

documentos comprobatórios, pois não possui qualquer comprovante em 

mãos, visto que sua vinculação ao sistema perpetrado pela empresa 

requerida se deu por meio de pessoa interposta, a qual vinculou o 

requerente utilizando seus créditos junto a empresa requerida, assim, 

tendo o autor repassado a este outro divulgador todas as importâncias.

 É o relatório.

D E C I D O.

No presente caso, verifico que o requerente embora intimado para 

proceder à emenda da petição inicial, não provou a existência de vínculo 

com a empresa requerida, mesmo advertido que tal conduta acarretaria a 

penalidade do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

qual seja, indeferimento da petição inicial.

Verifico que, embora tenha sido expressamente determinada a juntada do 

comprovante de vínculo com a empresa requerida, o autor não apresentou 

nenhum documento que comprovasse sua relação com a requerida.

 Ademais, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os 

fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual, não sendo o vínculo 

com a requerida no presente caso comprovado, impõe-se o indeferimento 

da inicial.

Nesse passo consigno que dada à oportunidade para a emenda da inicial 

e, após isso, o vício apontado não é sanado, é de rigor o indeferimento 

liminar.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior, em seu Código de 

Processo Civil Comentado (7ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 673):

“Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu”.

Além disso, este juízo já decidiu, em outra ocasião, pelo indeferimento da 

inicial em razão da parte requerente não apresentar prova mínima acerca 

da relação entre as partes, sendo referida sentença confirmada pelo 

TJMT, in verbis:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 

(ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição não preenche os requisitos 

exigidos pela lei processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. Assim, o 

descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo ao seu 

indeferimento.” (Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Dessa forma, verificando-se que a inicial não atende aos requisitos 

indispensáveis a propositura da ação, elencados nos artigos 319 e 321, 

todos do Código de Processo Civil, é de rigor a extinção do presente feito 

sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil e por consequência, julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.

Sem custas, eis que o requerente é beneficiário da justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 108671 Nr: 7321-60.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR APARECIDA DELMONICO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7321-60.2008 (Cód. 108671)

VISTOS, ETC.

Recebo a emenda à inicial e, prossiga no cumprimento da decisão de fl. 

225.

Na sequência, 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 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

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.: 165037 Nr: 3420-74.2014.811.0055

 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: JOAO DOS SANTOS FILHO

 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 em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para que diga acerca do ofício retro, 

esclarecendo acerca da efetiva implantação do benefício sob enfoque nos 

autos. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 102886 Nr: 1726-80.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO LINO 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:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 041/2016 

CGJ, impulsiono os autos com vistas a parte autora para que querendo 

diga acerca da petição retro, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 144888 Nr: 4526-42.2012.811.0055

 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: FERNANDO MONTEIRO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ intimo a parte autora para que, no prazo legal, diga acerca 

do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, sob pena dos 

autos serem encaminhados ao setor de arquivo, conforme determinação 

de fls. 106 "in fine". Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158001 Nr: 6598-65.2013.811.0055

 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: ALMERINDA GONÇALVES DA MOTA

 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:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para que diga acerca do ofício retro, 

esclarecendo acerca da efetiva implantação do benefício sob enfoque nos 

autos. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158268 Nr: 6871-44.2013.811.0055

 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: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para que diga acerca do ofício retro, 

esclarecendo acerca da efetiva implantação do benefício sob enfoque nos 

autos. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 109261 Nr: 7907-97.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JOSÉ DA SILVA

 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 7907-97.2008 (Cód.109261)

 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.: 125883 Nr: 4855-25.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4855-25.2010 (Cód. 125883)

 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.
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Ante o teor da certidão de fl. 182/v, intime-se o exequente por meio da via 

editalícia.

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.: 126617 Nr: 5538-62.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI INÁCIO 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:

 Processo nº 5538-62.2010 (Cód. 126617)

 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134243 Nr: 4302-41.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JOSE FABIO 

PANTOLFI FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4302-41.2011 (Cód. 134243)

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.: 138686 Nr: 9111-74.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL DE MOURA MARQUES

 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 9111-74.2011 (Cód.138686)

 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.: 153486 Nr: 2148-79.2013.811.0055

 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: JOVITA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ impulsiono os autos com vistas ao patrono da parte autora 

para que, querendo, no prazo legal, diga acerca do ofício retro, 

esclarecendo acerca da efetiva implantação do benefício sob enfoque nos 

autos, sob pena destes serem remetidos à Segunda Instância para análise 

do recurso interposto no estado em que se encontra. Nada mais.
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Rosilaine Alves da Silva

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 198329 Nr: 13427-91.2015.811.0055

 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: NALUA TIBURTINO 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° 13427-91.2015 (Cód. 198329)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 79/83, 

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. 86.

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.: 201160 Nr: 15614-72.2015.811.0055

 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: VICENTE MIRANDA DA SILVA

 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 em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos com vistas ao patrono da parte autora 

para que, querendo, no prazo legal, diga acerca do ofício retro, 

esclarecendo acerca da efetiva implantação do benefício sob enfoque nos 

autos. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 55039 Nr: 4632-14.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RIBEIRO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4632-14.2006 (Cód.55039)

 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 Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 120422 Nr: 10282-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIS COSME CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Processo n.º 10282-37.2009 (Cód. 120422)VISTOS, ETC.Considerando 

que restou cabalmente demonstrado à fl. 92 que o quantum penhorado 

trata-se do pagamento de salário do executado, determino que seja 

expedido o necessário pela secretaria, com a máxima urgência, para a 

restituição dos valores bloqueados.Isso, pois, como é de trivial sabença, 

os valores integrantes dos vencimentos são absolutamente 

impenhoráveis, senão vejamos:(...)Destarte, após efetuada a restituição 

dos valores penhorados, determino a intimação das partes.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.: 122281 Nr: 1353-78.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARINA RAMOS BASTOS

 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 1353-78.2010 (Cód. 122281)

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido à fl. 141, eis que se encontra em consonância com o 

artigo 85, §15, do NCPC .

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 137.

Expeça-se o necessário.

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.: 126033 Nr: 5000-81.2010.811.0055

 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 GERALDA REIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS - 

OAB:13331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos com vistas ao patrono da parte autora 

para que, querendo, no prazo legal, diga acerca do ofício retro, 

esclarecendo acerca da efetiva implantação do benefício sob enfoque nos 

autos. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135625 Nr: 5815-44.2011.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 Processo n.º 5815-44.2011 (Cód. 135625)

VISTOS, ETC.

Considerando que o requerido pleiteia tão somente pelo cumprimento de 

sentença no que atine aos honorários sucumbenciais, nos moldes do 

cálculo de fl. 143, reitere-se a intimação do requerente, 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).

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

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.: 136993 Nr: 7301-64.2011.811.0055

 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: LUZIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 7301-64.2011 (Cód. 136993)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 155/162, 

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. 165.

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.: 154309 Nr: 2937-78.2013.811.0055

 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: ALIBERTO BONIFACIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos com vistas ao patrono da parte autora 

para que, querendo, no prazo legal, diga acerca do ofício retro, 

esclarecendo acerca da efetiva implantação do benefício sob enfoque nos 

autos. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158405 Nr: 7003-04.2013.811.0055

 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: ANTONIO DA CONCEIÇÃO LEANDRO

 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:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, 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, 1º23 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.: 158423 Nr: 7021-25.2013.811.0055

 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: SIMÃO ROECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 7021-25.2013 (Cód. 158423)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 140/144, 

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. 147.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 
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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.: 162614 Nr: 14124-83.2013.811.0055

 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: MARIA DA GLORIA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ impulsiono os autos com vistas ao patrono da parte autora 

para que, querendo, no prazo legal, diga acerca do ofício retro, 

esclarecendo acerca da efetiva implantação do benefício sob enfoque nos 

autos, sob pena destes serem remetidos à Segunda Instância para análise 

do recurso interposto. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 170888 Nr: 12283-19.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA GOMES LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12283-19.2014 (Cód. 170888)

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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271543 Nr: 2393-17.2018.811.0055

 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: RODRIGO ARAUJO DE ASSIS

 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: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em plantão.

Não obstante o aludido pleito tenha sido protocolado em plantão judicial, em 

análise aos Autos n. 2393-17.2018.811.0055 – Código: 271543, ali 

indicados, é possível verificar a existência de liminar deferida em favor do 

autor, sob pena, inclusive, para o caso de descumprimento, de penhora de 

valores suficientes para o tratamento médico.

Diante desse cenário, verifica-se, ainda, em consulta ao sistema Apolo, 

que o Juízo competente determinou, na data de ontem (05/02/2018), a 

intimação da parte autora para informar se houve ou não o cumprimento 

da liminar deferida.

Dessa feita, a presente petição versa acerca da informação sobre o 

descumprimento da liminar já deferida, de modo que, em que pese a 

urgência do caso, deve-se atentar para o disposto no artigo 242 da CNGC 

– Foro Judicial:

Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao 

recebimento, conhecimento ou decisão de:

 I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar 

como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do 

magistrado plantonista;

 II – medida liminar em dissídio de greve;

 III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória;

 IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de 

justificada urgência de representação da autoridade policial ou do 

Ministério Público;

 V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que objetivamente comprovada a urgência;

 VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser 

realizada no horário normal de expediente ou no caso em que da demora 

possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

 VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados 

Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 

10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese acima enumeradas. 

(negrito nosso)

Logo, a análise pelo plantonista pressupõe que a espera pelo horário 

normal do expediente possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil 

reparação.

Dentro desse contexto, não obstante a urgência do caso, até mesmo pelo 

horário em que foi protocolada a respectiva petição, não se vê razão para 

furtar do juízo natural a análise da pretensão em foco, haja vista que não 

resultaria prejuízo aguardar o início do expediente forense.

Posto isso, PROMOVA-SE, com a máxima urgência, a juntada da vertente 

petição nos Autos n. 2393-17.2018.811.0055 – Código: 271543, para que 

seja possível a análise do vertente pedido pelo Juízo competente.

EXPEÇA-SE o necessário.

CIÊNCIA à DPE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18360 Nr: 865-07.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, MAURY BORGES 

DA SILVA - OAB:MT- 10.129, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 
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OAB:20.647-MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280-MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15499/MT, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Oportunize-se a manifestação do exequente quanto a petição 

apresentada pelo seu outrora procurador fls. 461/462, bem como informe 

interesse em tentativa de composição, no que tange ao percentual devido 

a cada patrono, bem como quanto a petição acostada as fls. 461/463, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 239120 Nr: 6557-59.2017.811.0055

 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): ROMERIO SANTOS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 20(vinte) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 100678 Nr: 7752-31.2007.811.0055

 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): Rafael Silvio Barbieri, ARGEMIRO PEDRO 

BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:OAB/MT 8194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - 

OAB:12476/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo legal, retirar o Edital de 

Citação expedido e providenciar as publicações necessárias o que deverá 

ser comprovado, também, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102255 Nr: 1151-72.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE MAURICIO MUNARI LOTHAMMER, FABIANE 

DEBORTOLI LOTHAMMER, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ NORTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto o pagamento 

efetuado pela executada no prazo de 15 (quinze) dias.

Acaso não seja apresentada impugnação quanto ao valor depositado ou 

permanecendo o exequente inerte e inexistindo pedidos pendentes de 

análise, retornem os autos conclusos para extinção da ação pelo 

cumprimento da obrigação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271532 Nr: 2381-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MARTINEZ DELIBERALI, ANDREA SALVADOR 

DELIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103587/SP

 AUTOS: 271532

Vistos,

Cuida-se de medida cautelar visando a suspensão de leilão extrajudicial 

ajuizada por Marcio Martinez Deliberali e Andréa Salvador Deliberalli em 

desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A, todos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Sustentam os autores que firmaram empréstimos junto à requerida em 

2015 através de Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel n.º 

071666230010271 no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com 

alienação fiduciária.

Alegam que a dívida foi submetida a juros abusivos, comissão de 

permanência, capitalização de juros e demais encargos cobrados de 

forma indevida, razão pela qual ajuizaram a ação revisional n.º 

19121-70.2017.811.0055 em trâmite junto à Quinta Vara Cível desta 

Comarca.

Contudo, informam que o imóvel encontra-se disponível para ofertas em 

leilões extrajudiciais agendados para 07/02/2018 e 14/02/2018.

Consignam ainda que o alienação extrajudicial pretendida pelo requerido é 

eivada de vícios, visto que a avaliação contida no contrato não se mostra 

adequada ao real valor do bem, ante a natural valorização do imóvel desde 

a celebração do contrato e benfeitorias realizadas pelo autor.

Desse modo, pugna pelo deferimento de tutela de urgência cautelar para a 

suspensão dos leilões extrajudiciais até o trânsito em julgado da ação 

revisional n.º 19121-70.2017.811.0055.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo 

atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

O novo diploma substituiu a sistemática do processo cautelar e da tutela 

antecipada (antigo CPC, artigo 273), dedicando um Título a chamada 

“Tutela Provisória” (NCPC, artigos 294 a 311), comportando as espécies 

“Tutela de urgência” e “Tutela de Evidência”.

Segundo vaticina Cassio Scarpinella Bueno:

 A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º). (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Como descrito acima, a tutela de urgência será deferida quanto houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao 

resultado útil do processo.

Compulsando aos autos, bem como os autos n 27062, reputo inviável a 

apreciação das matérias atinente as indigitadas práticas abusivas , visto 

que tal análise implicaria em reapreciação da decisão já proferida naqueles 

autos, nos termos do Provimento 10/2016 CM e artigo 243, II da CNCC, no 

que tange a pedidos de reconsideração ou reexames de questões já 

apresentados durante o regular expediente forense.

Por outro lado, no que tange a nova matéria apresentada nestes autos 

atinente a irregularidade do leilão extrajudicial, não vislumbro qualquer 

verossimilhança nas alegações dos autores aptos a justificar o 

sobrestamento do feito, sendo certo que não se mostra razoável 

reputar-se iniqua avaliação acordada pelas partes em contrato celebrado 

em junho de 2015, ou seja em período de 2 anos e meio, período este que 

inclusive se consagrou pela retração do mercado imobiliário e estagnação 

e redução dos valores de imóveis. Ademais, inexiste nos autos qualquer 

elemento apto a demonstrar a realização de benfeitorias, o valor e a 

regularidade destas, frente a imóvel objeto de alienação fiduciária, não se 

mostrando razoável a suspensão de leilão extrajudicial com base apenas 

em avaliações unilaterais apresentadas pelas partes.

Razão pela qual indefiro o pedido atinente a tutela de urgência para a 

suspensão do leilão extrajudicial.

Outrossim, no que tange as demais questões processuais e meritórias 

atinentes a presente lide, cuja análise reputei inviável em sede de plantão 
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judicial, determino que após o término do plantão judicial, se oportunize a 

manifestação do autor quanto a litispendência, ainda que parcial e então 

voltem-me conclusos para o regular recebimento do presente feito, 

ficando por ora, indeferida a suspensão da alienação extrajudicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 3 de fevereiro de 2017

Marcos Terencio Agostinho Pires.

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271532 Nr: 2381-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MARTINEZ DELIBERALI, ANDREA SALVADOR 

DELIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103587/SP

 a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do 

processo.Compulsando aos autos, bem como os autos n 27062, reputo 

inviável a apreciação das matérias atinente as indigitadas práticas 

abusivas , visto que tal análise implicaria em reapreciação da decisão já 

proferida naqueles autos, nos termos do Provimento 10/2016 CM e artigo 

243, II da CNCC, no que tange a pedidos de reconsideração ou reexames 

de questões já apresentados durante o regular expediente forense.Por 

outro lado, no que tange a nova matéria apresentada nestes autos 

atinente a irregularidade do leilão extrajudicial, não vislumbro qualquer 

verossimilhança nas alegações dos autores aptos a justificar o 

sobrestamento do feito, sendo certo que não se mostra razoável 

reputar-se iniqua avaliação acordada pelas partes em contrato celebrado 

em junho de 2015, ou seja em período de 2 anos e meio, período este que 

inclusive se consagrou pela retração do mercado imobiliário e estagnação 

e redução dos valores de imóveis. Ademais, inexiste nos autos qualquer 

elemento apto a demonstrar a realização de benfeitorias, o valor e a 

regularidade destas, frente a imóvel objeto de alienação fiduciária, não se 

mostrando razoável a suspensão de leilão extrajudicial com base apenas 

em avaliações unilaterais apresentadas pelas partes.Razão pela qual 

indefiro o pedido atinente a tutela de urgência para a suspensão do leilão 

extrajudicial.Outrossim, no que tange as demais questões processuais e 

meritórias atinentes a presente lide, cuja análise reputei inviável em sede 

de plantão judicial, determino que após o término do plantão judicial, se 

oportunize a manifestação do autor quanto a litispendência, ainda que 

parcial e então voltem-me conclusos para o regular recebimento do 

presente feito, ficando por ora, indeferida a suspensão da alienação 

extrajudicial.Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 3 de fevereiro de 

2017Marcos Terencio Agostinho Pires.Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260341 Nr: 25073-30.2017.811.0055

 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: Josélia Medeiros do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cezar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266135 Nr: 29266-88.2017.811.0055

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENIFER KATERINE PERES ANSCHAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:11238-B, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado à 

fl. 21, 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 

despesas pela parte requerente.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 das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156859 Nr: 5477-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOPAZIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DECIOLANDIA LTDA, FABIANO 

BENDEROVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DI GIORGIO BECK - 

OAB:OAB/RS 44.311, LEONARDO SANTANA DE ABREU - OAB:OAB/RS 

43.188, MARIO KESSLER DA SILVA NETO - OAB:43187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - 

OAB:16075/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO - OAB:9 304/MT

 Vistos.,

Diante da petição e dos documentos juntados às fls. 211/216, intimem-se 

as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118301 Nr: 8273-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ORIVALDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL 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: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - 

OAB:32909/SP, MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS - 

OAB:198088/SP

 Vistos,

Considerando-se que a baixa do gravame não faz parte das pretensões 

deduzidas na presente lide, indefiro de plano o pedido de fls. 258/260, 

contudo, com fulcro no principio da cooperação, oportunizo a 

manifestação do requerido sobre o teor da petição de fls. 258/260, para 

ciência e providências que reputarem necessárias.

Outrossim, não sendo apresentados novos requerimentos, proceda-se o 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 232455 Nr: 21498-48.2016.811.0055

 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): MARIA MENDES PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o pedido retro, defiro a realização de pesquisa de 

veículos em nome dos executados via Renajud, a qual restou frutífera, 
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com a localização de dois veículos em nome da executada.

O veículo Honda C100 Biz ES placa: KAF7067 encontra-se livre de 

qualquer ônus, consoante extrato anexo.

Por outro lado, extrai-se do extrato de restrições judiciais do veículo 

Honda C100 Biz ES placa: KAK0610, o qual se encontra anexo, a 

existência de alienação fiduciária.

Desse modo, intime-se o exequente para que se manifeste expressamente 

quanto ao interesse ou não na penhora dos veículos localizados, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de baixa da restrição veicular de 

transferência já realizada, cujo extrato segue anexo.

Em caso de manifestação contrária, deverá o exequente se manifestar 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito, em igual prazo.

Por fim, considerando a localização de bens penhoráveis, postergo a 

análise do pedido de diligência junto ao Infojud.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154609 Nr: 3231-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. G. TERRA MECANICA ME, SILVANIA GOMES 

TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando-se o requerimento retro, defiro a pesquisa de veículos em 

nome do executado via RENAJUD, a qual restou infrutífera, consoante 

extratos anexos.

Outrossim, considerando-se o não esgotamento das diligências para 

tentativa de localização de bens pertencentes ao executado, sendo certo 

que se faz necessário, inclusive, a realização de consultas perante os 

Cartórios de Registros de Imóveis na Comarca na qual reside o executado, 

e nas demais que porventura possam ser encontrados bens em seu 

nome.

Assim, indefiro, por ora, o pedido retro, postergando sua análise para 

após a comprovação de esgotamento das diligências para tentativa de 

localização de bens em nome do executado.

Assim, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Quedando-se o exequente inerte, arquive-se o feito, nos termos artigo 

921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos 

termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220907 Nr: 10830-18.2016.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BARBOSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22165/A-MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Banco do 

Brasil S/A em face de Antônio Barbosa Rodrigues, visando o recebimento 

de valores arbitrados na sentença de fls. 55/56.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 63).

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 pelo executado, 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.: 263865 Nr: 27570-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Via Fértil 

Produtos Agropecuários Ltda. em desfavor de Sergio Soares de Souza, 

objetivando recebimento de valores correspondente ao instrumento 

particular de confissão de dívida de fls. 19/21 e cheques de fl. 22.

Contudo, à fl. 32 o exequente informa a realização de acordo extrajudicial 

(fls. 33/34) com a extinção da dívida, postulando, dessa forma, pela 

extinção do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pela extinção total da dívida.

Defiro o desentranhamento dos cheques que instruíram o feito (fl. 22), 

mantendo-se cópia em pasta própria.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264625 Nr: 28147-92.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SL CONSTRUTORA LTDA EPP, SERGIO HENRIQUE 

LOURENÇO, LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO, MARIA CREUSA 

VICARI LOURENÇO, DIRCEU LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECRISA REVESTIMENTO CERAMICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO KESTERING 

MEDEIROS - OAB:12.526-B, GUSTAVO NASPOLINI DA SILVA - 
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OAB:23.345/SC, LARISSA MARGARETH GONCHO - OAB:31.760, 

LUCIANA AVENDA DE OLIVEIRA - OAB:29.421-B, MARCIA APARECIDA 

DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:17845/O

 [...] Desse modo, ante a ausência de demonstração de condição de 

hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais, 

razão pela qual indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.Posto 

isso, com esteio no artigo 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88, determino o 

recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 30 (trinta) 

dias, na forma do artigo 35, inciso VII, da Lei Orgânica da Magistratura, 

sob pena de indeferimento da inicial.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223075 Nr: 12479-18.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON ZUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 Vistos.,

Compulsando aos autos, verifica-se o não esgotamento das diligências 

para tentativa de localização de bens pertencentes ao executado, sendo 

certo que se faz necessário, inclusive, a realização de consultas perante 

os Cartórios de Registros de Imóveis na Comarca na qual residem os 

executados, e nas demais que porventura possam ser encontrados bens 

em seu nome.

Assim, indefiro, por ora, o pedido de fls. 94/95, postergando sua análise 

para após a comprovação de esgotamento das diligências para tentativa 

de localização de bens em nome do executado.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207387 Nr: 20916-82.2015.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVAGNER TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 Vistos,

Considerando que as partes manifestaram interesse na composição e 

visando compatibilizar o andamento do presente feito com os princípios 

que norteiam a nova ordem processual, principalmente, quanto à 

importância de se oportunizar as partes os meios para a composição do 

conflito, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 11 de 

abril de 2018, às 15h00min (MT), devendo os autos serem encaminhados 

para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, 

cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Na ausência de composição, as partes deverão especificar e justificar as 

provas de pretendem produzir e indicar os pontos controvertidos da 

demandas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259597 Nr: 24531-12.2017.811.0055

 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: HERRERO & HERRERO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPAULO PRODUTOS AGROPECUÁRIO 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062

 Vistos,

Diante dos documentos juntados aos autos pelo requerente/embargado às 

fls. 107/128, intime-se o requerido/embargante para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Considerando-se o interesse do requerido/embargante quanto à 

composição consensual, intime-se o requerente/embargado para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da realização de 

audiência de conciliação.

Outrossim, com fulcro no princípio da cooperação, intimem-se as partes 

para que especifiquem e justifiquem as provas que pretendem produzir e 

indiquem os pontos controvertidos da demanda, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248479 Nr: 15414-94.2017.811.0055

 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: HERLAN CARLOS DAMASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 [...] Em razão de todo o exposto, determino a remessa do presente feito 

ao Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265306 Nr: 28685-73.2017.811.0055

 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: MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, IZAIAS CORÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre a impugnação 

aos embargos de terceiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131927 Nr: 1727-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI ANTUNES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO, JUCIRLEI DE CONTO 

ACCO, CELSO PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 
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SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Intimação do autor para proceder à retirada do alvará de autorização n. 

001/2018 expedido nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 146000 Nr: 5728-54.2012.811.0055

 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: VALDOMIRO CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, para apresentar contrarrazões à apelação 

de fls. 262/297, no prazo de 15 (quinze) dias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 122816 Nr: 1855-17.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLIDES BAIRROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 Vistos em correição.

Considerando que o auto de exame de arma de fogo de fls. 27/28 não 

informa se a espingarda apreendida às fls. 20, teve a sua numeração 

raspada ou suprimida por ação mecânica (humana) ou se foi pelo decurso 

do tempo, portanto, por entender necessário ao deslinde do feito, converto 

o julgamento em diligência, ocasião em que determino a realização no 

prazo de 05 (cinco) dias, de exame pericial na citada espingarda, onde 

deverá constar se a numeração de série foi raspada ou suprimida por 

ação mecânica (humana) ou se foi pelo decurso do tempo.

Com o aporte do referido laudo pericial, manifestem-se as partes e, em 

seguida, retornem os autos conclusos para sentença.

Às providências, cumpra-se com extrema urgência, tendo em vista que o 

presente feito é integrante da META 02/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 208747 Nr: 1035-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 Certifico que manuseando aos autos constatei que os atos necessários 

para a realização da audiência, por parte desta Secretaria foram tomados, 

porem NÃO foram encontrados pelo oficial de justiça as testemunhas de 

defesa WILLIAN RODRIGUES GUIMARÃES, PAULA ALESSANDRA 

FERNANDO MAGALHÃES e ANDERSON DOS REIS MARTINS, sendo 

intimado a testemunha EDIVAN DE ALMEIDA ALVES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 223246 Nr: 12621-22.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOAB NASCIMENTO ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA GASPARINI MOLIN - 

OAB:21764/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - OAB:

 Intimação dos patronos do reu para ciencia da expedição de carta 

precatória para a comarca de Lucas do Rio Verde-MT a fim de inquirir a 

Testemunha: Gilson Magro.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 269828 Nr: 871-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.NORTELANDIA-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PORTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:10.186

 Autos nº: 871-52.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 269828.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 02 de março de 2018, às 16h10min para oitiva da 

testemunha PM Jeftany Calixto da Silva, que deverá ser REQUISITADA 

junto ao Comando respectivo, para comparecer a fim de ser ouvida, sob 

as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 05 de fevereiro de 2018.

 Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RAIHANA DOS SANTOS ZANESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 03/04/2018, às 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE BARROS SCORPIONI (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 03/04/2018, às 15H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO (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 03/04/2018, às 14H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE JESUS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 03/04/2018, às 14H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM 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 03/04/2018, às 13H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ANTONIO BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM 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 03/04/2018, às 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DO NASCIMENTO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da contestação. intimo a parte autora para, 

querendo impugná-la, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000066-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA DE OLIVEIRA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (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 do id 11607994. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. 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, 6 de fevereiro de 2018. JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE 

ALMEIDA Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000154-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA 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 do id 11638091 

. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. 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, 6 de fevereiro de 2018. JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE 

ALMEIDA Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO FICK MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 03 de Abril de 2018, às 16h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE DINIZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE FERREIRA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 03 de Abril de 2018, às 16h00min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000067-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON LUIZ CASAGRANDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 
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medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 11373437. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018. João 

Francisco Campos de Almeida Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 139662 Nr: 3256-37.2017.811.0045

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, ante a falta de fundamento legal, indefiro integralmente o 

pedido de restituição.Para orientar a parte interessada quanto ao direito 

aplicado, junte-se em anexo à presente decisão a Instrução Normativa 

mencionada.Intime-se a parte interessada, por seu advogado.Não 

havendo recurso, arquive-se.Sem custas ou honorários.Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 6 de fevereiro de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 144060 Nr: 5655-39.2017.811.0045

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE 

ABREU NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, ante a falta de fundamento legal, indefiro integralmente o 

pedido de restituição.Para orientar a parte interessada quanto ao direito 

aplicado, junte-se em anexo à presente decisão a Instrução Normativa 

mencionada.Intime-se a parte interessada, por seu advogado.Não 

havendo recurso, arquive-se.Sem custas ou honorários.Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 6 de fevereiro de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 144061 Nr: 5656-24.2017.811.0045

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE 

ABREU NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, ante a falta de fundamento legal, indefiro integralmente o 

pedido de restituição.Para orientar a parte interessada quanto ao direito 

aplicado, junte-se em anexo à presente decisão a Instrução Normativa 

mencionada.Intime-se a parte interessada, por seu advogado.Não 

havendo recurso, arquive-se.Sem custas ou honorários.Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 6 de fevereiro de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 139662 Nr: 3256-37.2017.811.0045

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, cumprindo o disposto na decisão de fls. 20/22, 

juntei aos autos cópia da Instrução Normativa SCA N.º 02/2011 - Versão 

02. _____ Ceciany Fetter Duarte Grisoste - Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 144061 Nr: 5656-24.2017.811.0045

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE 

ABREU NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, cumprindo o disposto na decisão de fls. 15/17, 

juntei aos autos COD. 139662 (mesmas partes e advogado)cópia da 

Instrução Normativa SCA N.º 02/2011 - Versão 02. _____ Ceciany Fetter 

Duarte Grisoste - Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 144060 Nr: 5655-39.2017.811.0045

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE 

ABREU NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, cumprindo o disposto na decisão de fls. 15/17, 

juntei aos autos CÓD. 139662 (mesmas partes e advogado)cópia da 

Instrução Normativa SCA N.º 02/2011 - Versão 02. _____ Ceciany Fetter 

Duarte Grisoste - Analista Judiciário

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002692-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE TEIXEIRA DOS SANTOS OKA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE MENDONCA COSTA LIMA OAB - MT14655/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRECISA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (RÉU)

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002692-41.2017.8.11.0045 

AUTOR: ELIZABETE TEIXEIRA DOS SANTOS OKA RÉU: MAPFRE VIDA 

S/A, PRECISA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP Vistos etc. I. Defiro 

a gratuidade processual. II. Postergo a análise da tutela de urgência 

pleiteada para após a fase postulatória, haja vista a necessidade de ouvir 

o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito 

liminar está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. III. Ante a clara hipossuficiência do consumidor 

na relação de consumo, a inversão do ônus da prova é medida necessária 
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para se determinar à parte requerida a juntada de cópia de contrato ou 

outro documento que evidencie a existência de relação jurídica com a 

parte autora, nos termos do art. 6, VIII, do CDC. IV. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 19/02/2018, às 10h00min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

V. Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente 

decisão, bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. VI. O prazo 

para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a) Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; 

VII. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). VIII. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). IX. A 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). X. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será 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 (art. 334, § 8º, 

do CPC). XI. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). XII. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XIII. Intime-se a parte autora para que, conforme disposto no art. 

319,II, CPC indique o endereço eletrônico das partes. XIV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de novembro de 

2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003623-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZANIRA RODRIGUES SILVA COSTA (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1003623-78.2016.8.11.0045. Vistos etc. I. Tendo em vista a 

ausência de intimação da requerida Deuzanira Rodrigues da Silva 

(conforme certidão constante no Id 11628483), redesigno a audiência de 

instrução que se realizaria na presente data para o dia 17/05/2018, às 

16h:30min. II. Oficie-se o juízo deprecado, ou expeça-se nova carta 

precatória (se for o caso) para fins de intimação da requerida Deuzanira 

Rodrigues da Silva. III. Intime-se a parte autora e o INSS. IV. Cumpra-se. Às 

providências. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002640-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE TEIXEIRA DOS SANTOS OKA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE MENDONCA COSTA LIMA OAB - MT14655/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRECISA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002640-45.2017.8.11.0045 

AUTOR: ELIZABETE TEIXEIRA DOS SANTOS OKA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, PRECISA CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA - EPP Vistos etc. I. Defiro a gratuidade processual. II. Postergo a 

análise da tutela de urgência pleiteada para após a fase postulatória, haja 

vista a necessidade de ouvir o polo passivo da demanda, aliado ao fato de 

que a concessão do pleito liminar está condicionada à demonstração de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela 

e segurança por parte do Juízo para sua concessão. III. Ante a clara 

hipossuficiência do consumidor na relação de consumo, a inversão do 

ônus da prova é medida necessária para se determinar à parte requerida 

a juntada de cópia de contrato ou outro documento que evidencie a 

existência de relação jurídica com a parte autora, nos termos do art. 6, VIII, 

do CDC. IV. Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 

19/02/2018, às 10h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos 

termos do enunciado 27 do FONAMEC. V. Intime-se a parte requerida com 

relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos 

termos da petição inicial. VI. O prazo para resposta será de 15 dias úteis 

(art. 219) e se iniciará: a) Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; VII. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

VIII. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). IX. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). X. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

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 (art. 334, § 8º, do 

CPC). XI. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). XII. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XIII. Intime-se a parte autora para que, conforme disposto no art. 

319,II, CPC indique o endereço eletrônico das partes. XIV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de novembro de 

2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002692-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE TEIXEIRA DOS SANTOS OKA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE MENDONCA COSTA LIMA OAB - MT14655/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRECISA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (RÉU)

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002692-41.2017.8.11.0045 

AUTOR: ELIZABETE TEIXEIRA DOS SANTOS OKA RÉU: MAPFRE VIDA 

S/A, PRECISA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP Vistos etc. I. Defiro 

a gratuidade processual. II. Postergo a análise da tutela de urgência 

pleiteada para após a fase postulatória, haja vista a necessidade de ouvir 

o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito 

liminar está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. III. Ante a clara hipossuficiência do consumidor 

na relação de consumo, a inversão do ônus da prova é medida necessária 

para se determinar à parte requerida a juntada de cópia de contrato ou 

outro documento que evidencie a existência de relação jurídica com a 

parte autora, nos termos do art. 6, VIII, do CDC. IV. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 19/02/2018, às 10h00min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 217 de 529



V. Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente 

decisão, bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. VI. O prazo 

para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a) Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; 

VII. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). VIII. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). IX. A 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). X. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será 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 (art. 334, § 8º, 

do CPC). XI. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). XII. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XIII. Intime-se a parte autora para que, conforme disposto no art. 

319,II, CPC indique o endereço eletrônico das partes. XIV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de novembro de 

2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004586-86.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE PAES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004586-86.2016.8.11.0045 

AUTOR: DANIELE PAES DE BRITO RÉU: AMERICEL S/A Vistos etc. I. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e 

seguintes do CPC. II. Designo audiência de conciliação/mediação para a 

data de 19/02/2018, às 13h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, 

nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte requerida 

com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto 

aos termos da petição inicial. IV. O prazo para resposta será de 15 dias 

úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; V. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

VI. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). VIII. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

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 (art. 334, § 8º, do 

CPC). IX. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). X. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 

06 de novembro de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120749 Nr: 961-61.2016.811.0045

 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: REGIANE ANTUNES GIRARDI, GIBRAIR ANTONIO GIRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BRISOLA FERREIRA, AQUIMOVEIS 

ARQUITETURA E IMOBILIARIA LTDA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT, VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS - 

OAB:20984/O MT

 ISTO POSTO, julgo a presente ação procedente em parte, na forma do art. 

487, I do CPC, com resolução de mérito, para o fim de condenar as partes 

Requeridas (solidariamente) em pagar multa no valor de R$ 200,00 por dia 

de atraso (entre o termo final do prazo da construção e a entrega do 

“habite-se”).Portanto, condeno a parte Requerida, solidariamente, ao 

pagamento de honorários que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito 

econômico obtido. E como a sucumbência foi recíproca (a parte autora não 

logrou êxito quanto ao dano moral e parcialmente quanto ao pedido de 

multa diária), arbitro honorários para o advogado dos Requeridos em 15% 

de tal somatório de valores. Cada parte deverá arcar com 50% das custas 

processuais. Mas, como o benefício da gratuidade do Autor foi revogado e 

o processo ainda não transitou em julgado, o mesmo tem o prazo de 15 

dias para pagar as custas processuais sob pena de extinção.Condeno 

ainda a parte Autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, em 2% 

do valor da causa, na forma do art. 81 do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 5 de fevereiro de 

2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99171 Nr: 5330-69.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOLFO AUGUSTO HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para as partes devidamente 

intimadas, apresentarem assistentes técnicos. Dessa forma, impulsiono 

feito e intimo o Perito Nomeado para que dê prosseguimento na pericia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98648 Nr: 4912-34.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DASSOLER AGRONEGOCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DASSOLER - 

OAB:MT/9.926, CID ROBSON BOLONHESE - OAB:11699, FERNANDO 

OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE AVELAR - 

OAB:12.303-A

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo a parte exequente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, dar prosseguimento ao feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA
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Processo Número: 1004827-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEDSON DONIZETE DE LIBERALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1004827-26.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Intimem-se 

ambas as partes de que o prazo de validade da “certidão positiva com 

efeito de negativa” expedida pela SEFAZ/MT não deve ser confundido com 

a eficácia da tutela de urgência deferida no presente feito, a qual 

perdurará até ulterior decisão. Ou seja, sem prejuízo da validade por 30 

(trinta) dias, deverá o requerido autorizar a expedição de quantas 

certidões positivas com efeito de negativas forem necessárias ao autor, 

relativas ao crédito tributário em discussão. II. No mais, expeça-se o 

necessário à citação do requerido. III. Intimem-se. Cumpra-se. CÁSSIO 

LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 6665 Nr: 1390-53.2001.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Vistos em correição.

1. Expeça-se alvará dos valores penhorados às f. 139, conforme 

requerido à f. 157/158.

2. Indefiro pleito do RENAJUD, tendo em vista a sua realização já se 

encontrar materializada nos autos.

3. Manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 dias, requerendo o que 

entender de direito.

4. Intime-se o exequente.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000961-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA DE AVILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, 

depreende-se que foi deferido o pedido de tutela de urgência e 

determinado que a autarquia requerida providenciasse o restabelecimento 

do auxílio-doença à autora, no entanto, segundo o teor das petições 

encartadas nos eventos nº 11343429 e nº 11343453, o auxílio-doença foi 

cessado em 15/12/2017, sem que a autora fosse submetida à reavaliação 

médica. Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a 

requerente apresenta incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, conforme demonstra o laudo pericial encartado no evento nº 

9611064, como forma de concretizar o comando emanado da decisão 

judicial, Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, 

com o intuito de requisitar, no prazo de 20 (vinte) dias, o restabelecimento 

do auxílio-doença à autora Silvia Maria de Avila, devendo ser realizada 

nova reavaliação administrativa da necessidade da manutenção do 

benefício dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 

9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Sem prejuízo, proceda-se a intimação da 

autarquia requerida, fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da 

ordem judicial no prazo mencionado importará no arbitramento de multa. 

Proceda-se a intimação das partes litigantes para que, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, se manifestem acerca do laudo pericial [art. 477, § 1.º do 

Código de Processo Civil/2015], bem como indiquem outras provas que 

pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua 

necessidade. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000768-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRASSETO & FRASSETO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR D.E.MANINI & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR FERRAZ BORGES OAB - RS45979 (ADVOGADO)

CARLOS OSWALDO GUEDES DE FREITAS OAB - RS44543 (ADVOGADO)

DAIANE GOMES PALMA OAB - RS75361 (ADVOGADO)

RENATA JAQUES CAMBOIM OAB - RS99972 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000768-29.2016.811.0045. Tomando-se em consideração 

que o devedor não integralizou o pagamento da dívida, com lastro no 

conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo 

Civil, Determino a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta 

corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade do executado, 

balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o 

bloqueio, através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao 

processo de cópia do comprovante da operação. Efetivada, com sucesso, 

parcial ou integral, a penhora eletrônica de valores em dinheiro, o 

documento gerado pelo sistema BacenJud, que demonstra a constrição, 

produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, haja vista que preenche os 

requisitos mínimos previstos no art. 665 do Código de Processo Civil [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 

17/09/2015], devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor 

do ato processual executivo da penhora. Para a hipótese de 

não-localização de bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação 

do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no 

processo. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de fevereiro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000768-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRASSETO & FRASSETO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR D.E.MANINI & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR FERRAZ BORGES OAB - RS45979 (ADVOGADO)

CARLOS OSWALDO GUEDES DE FREITAS OAB - RS44543 (ADVOGADO)

DAIANE GOMES PALMA OAB - RS75361 (ADVOGADO)

RENATA JAQUES CAMBOIM OAB - RS99972 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000768-29.2016.811.0045. Tomando-se em consideração 

que o devedor não integralizou o pagamento da dívida, com lastro no 

conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo 

Civil, Determino a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta 

corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade do executado, 

balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o 

bloqueio, através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao 

processo de cópia do comprovante da operação. Efetivada, com sucesso, 

parcial ou integral, a penhora eletrônica de valores em dinheiro, o 

documento gerado pelo sistema BacenJud, que demonstra a constrição, 

produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, haja vista que preenche os 

requisitos mínimos previstos no art. 665 do Código de Processo Civil [cf.: 
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17/09/2015], devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor 

do ato processual executivo da penhora. Para a hipótese de 

não-localização de bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação 

do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no 

processo. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de fevereiro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82395 Nr: 1766-53.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.F.KREMER E CIA LTDA, RENATO 

FRANCISCO KREMER, DANIELA CARGNIN KREMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16857/MT, Thiago Tagliaferro Lopes - OAB:208972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que efetue o recolhimento das custas para 

expedição da certidão de inteiro teor do arresto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24980 Nr: 2837-66.2007.811.0045

 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: SADIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUX BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:36568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Sattler Ghisi - 

OAB:10902/MT

 Intimaão da empresa requerida para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

proceda ao recolhimento/recebimento da carta precatória em Cartório e 

providencie a distribuição da missiva perante o Juízo Deprecado, 

realizando o pagamento das custas remanescentes relativas ao Cartório 

Não-Oficializado (fl. 569), registrando-se a advertência de a falta de 

comprovação de distribuição da missiva ou devolução da missiva, devido 

à falta de pagamento das despesas (diligencia do oficial de justiça ou 

outras) ou custas judiciais, acarretará na perda da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24050 Nr: 1882-35.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERINO FERRARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - OAB:14.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 Intimação da parte exequente para indicar os dados bancários.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110346 Nr: 4149-96.2015.811.0045

 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: FFGDS, SOLANGE CRISTIANE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONY BRASIL, WMB COMERCIO ELETRONICO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA FATIMA DA SILVA 

NERY - OAB:20001/O, RAFAELA DJOANA CAVALLI - OAB:19.910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA - 

OAB:SP/164.322-A, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - 

OAB:MT/17603-A, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES - 

OAB:PE/21.449

 Processo n.º 4149-96.2015.811.0045.

Proceda-se a alteração dos dados e das informações relativas aos 

cadastros de advogados no processo, com o objetivo de atualizar os 

registros dos advogados que patrocinam os interesses da empresa 

requerida em conformidade com a petição arquivada nas fls. 177/188 dos 

autos.

Após, a respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 150189 Nr: 9781-35.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ARTHUR RECH MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON HARUHIKO OKADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASSARELI DA SILVA 

- OAB:7.602/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO MONTANHANI - 

OAB:136.790/SP

 Processo n.º 9781-35.2017.811.0045

DESIGNO o dia 22 de Março de 2018, ás 14h20min, para realização de 

audiência para oitiva da testemunha Marcio Alex de Oliveira. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91269 Nr: 5150-87.2013.811.0045

 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: BRF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR LOURENÇO DOS SANTOS, MICHELE 

QUERIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO 

SOUZA LIMA - OAB:146474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora sobre o desarquivamento dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002434-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRI SAMUEL MARTINELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002434-65.2016.811.0045. Tomando-se em consideração 

que a devedora não integralizou o pagamento da dívida, com lastro no 

conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo 

Civil, Determino a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta 

corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade da executada, 

balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o 

bloqueio, através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao 

processo de cópia do comprovante da operação. Efetivada, com sucesso, 

parcial ou integral, a penhora eletrônica de valores em dinheiro, o 

documento gerado pelo sistema BacenJud, que demonstra a constrição, 

produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, haja vista que preenche os 

requisitos mínimos previstos no art. 665 do Código de Processo Civil [cf.: 
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17/09/2015], devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor 

do ato processual executivo da penhora. Para a hipótese de 

não-localização de bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação 

do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no 

processo. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de fevereiro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000721-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INBRANDS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES VILELA OAB - SP264173 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOANA CITTADELLA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000721-21.2017.8.11.0045. Tomando-se em consideração 

que a devedora não integralizou o pagamento da dívida, com lastro no 

conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo 

Civil, Determino a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta 

corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade da executada, 

balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o 

bloqueio, através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao 

processo de cópia do comprovante da operação. Efetivada, com sucesso, 

parcial ou integral, a penhora eletrônica de valores em dinheiro, o 

documento gerado pelo sistema BacenJud, que demonstra a constrição, 

produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, haja vista que preenche os 

requisitos mínimos previstos no art. 838 do Código de Processo Civil [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 

17/09/2015], devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor 

do ato processual executivo da penhora. Para a hipótese de 

não-localização de bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação 

da credora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no 

processo. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de fevereiro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 90992 Nr: 4888-40.2013.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DIRCEU CAMILO COSMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, ANDRÉ PEZZINI - OAB:13.844-A/MT, 

GABRIELA ESTHER ZANCO - OAB:17442/A, VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT, VERA 

LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar o Querelante para se manifestar acerca da certidão de fl. 77, 

conforme parecer ministerial de fl. 78.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 130117 Nr: 5702-47.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE BETONI - 

OAB:14202/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:13458-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimar o Dr. Advogado do réu para ratificar ou retificar memoriais finais no 

prazo de 03 (três) dias, conforme decisão de fl. 256.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR ZARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (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 DESPACHO Numero do 

Processo: 8010303-57.2016.8.11.0045 REQUERENTE: NAIR ZARDO 

REQUERIDO: OI 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: 1004664-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004664-46.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JURACI RODRIGUES 

DE SOUZA REQUERIDO: VIVO 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 11613984 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: 1004661-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE PAULA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004661-91.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LEANDRO DE 

PAULA DE SOUSA REQUERIDO: VIVO 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 11611620 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: 1003483-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA PEREIRA FILHOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (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: 1003483-10.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EDINALVA PEREIRA 

FILHOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Considerando 

que o comprovante no id. 9799083 é referente ao mês de março de 2017, 

e a propositura da ação deu-se no mês de setembro de 2017, 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 atualizada, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004343-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004343-11.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: AGRO BASE 

DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME EXECUTADO: 

ECLAIR DIAVAN 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, bem como documentação pessoal do autor e o 

enquadramento empresarial, e cartão CNPJ atualizado, nos termos do art. 

8º, § 1º, inc. II da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 135 do FONAJE, 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, 02 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010503-69.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES GUTZEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010503-69.2013.8.11.0045 REQUERENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME REQUERIDO: LOURDES GUTZEL Vistos. Observa-se 

na petição de id. 10879929, que o autor pretende cobrar os honorários 

advocatícios, em fase de cumprimento de sentença, no percentual de 

10%. Ocorre que na fase do cumprimento de sentença no âmbito do 

juizado especial, é permitida apenas a aplicação de multa. Quanto aos 

honorários advocatícios, consoante dispõe o ENUNCIADO 97 do FONAJE, 

estes são indevidos: "A multa prevista no artigo 523, § 1ª, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento." Isto posto, intime-se a autora para juntar 

cálculo do débito, observando os requisitos da condenação, no prazo de 

10 (dez) dias. Apresentado novo cálculo, concluso para deliberação. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 02 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001525-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIA MARIA NIEDERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT 

UNIMED CUIABÁ, já qualificada, vem, respeitosamente à presença de 

Vossa Excelência, por meio de sua advogada ao final assinada, requerer 

a JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO, 

anexo. Nestes termos, pede deferimento. Cuiabá, 02 de fevereiro de 2018 

CERES BILATE BARACAT OAB/MT 12.869

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011721-64.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES ROSSI LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 
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Processo: 8011721-64.2015.8.11.0045 REQUERENTE: JHONES ROSSI 

LIMA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. 

A parte requerente alega, em síntese, que teve seu nome inscrito nos 

cadastros de proteção ao crédito, lançado pela empresa requerida. Em 

consulta ao sistema BACENJUD restou comprovada a legitimidade da 

negativação (ID 1388554). A parte requerente, por sua vez, não 

demonstrou que o suposto débito havia sido quitado. 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. Outrossim, verifa-se, 

pelos fatos apresentados que a litigância de má-fé por parte da 

requerente restou flagrante, dadas as provas apresentadas pela 

requerida, as quais demonstram claramente o vínculo ensejador da dívida, 

consubstanciado em contrato devidamente assinado. Flagrante, assim, a 

litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos, bem 

ainda por ter aforado ação descabida, em que pleiteia danos morais de 

forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na petição inicial, e como consequência, DECLARAR 

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 

09 de dezembro de 2017. 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, 13 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001756-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO SKURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001756-16.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JS DIESEL 

MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: LAURO SKURA 

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. Compulsando o contingente probatório 

produzido no processo, conclui-se que a parte requerida, devidamente 

citada e intimada (ID 9035386), deixou de comparecer à audiência de 

conciliação (ID 10251300), anteriormente agendada, tampouco apresentou 

contestação. Deveras, de acordo com a norma de regência, a ausência 

injustificada do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução 

induz, como consequência direta e automática, a incidência dos efeitos 

materiais da revelia e produzem presunção de veracidade, de natureza 

relativa, dos fatos articulados por parte do autor na petição inicial. 

Interpretação do conteúdo normativo do art. 20 da Lei n.º 9.099/1995. A 

parte autora afirma e comprova ser credora da requerida na quantia de R$ 

1.720,00, valor representado pelo boleto de ID 6861135. Pois bem. 

Levando-se por linha de estima que o fato constitutivo do direito da parte 

requerente, derivado da existência e da formação da relação contratual e 

o não cumprimento da obrigação, despontam devidamente comprovados, 

considero que a procedência da pretensão de cobrança de valores é 

medida que se impõe. Por derradeiro, de suma importância enfatizar, por 

conveniente, com relação à definição do termo inicial dos encargos de 

mora, que os juros de mora, na ação de cobrança ou na ação monitória, 

fundamentadas em título desprovido de eficácia executiva, cuja cobrança 

não se realizou em momento anterior por inércia do credor, incidem a partir 

da citação, dado a aplicabilidade da regra contida no conteúdo normativo 

do art. 219 do Código de Processo Civil e do art. 406 do Código Civil/2002 

[cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 138.460/RS, 4.ª T., Rel.: Min. Marco Buzzi, j. 

04/02/2014; STJ, REsp n.º 554.694/RS, 4.ª T., Rel. Min. Barros Monteiro, j. 

06/09/2005] e a correção monetária, porque objetiva viabilizar a 

recomposição do valor monetária corroído pelo decurso do tempo, tem 

incidência desde o vencimento do título cobrado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 

666.617/RS, 3.ª T., Rel.: Min. Humberto Gomes de Barros, j. 01/03/2007]. 

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial para o fim de: a) Condenar a requerida no pagamento da 

quantia em dinheiro correspondente a R$ 1.720,00, com incidência de 

correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do 

vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano [art. 406 

e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN], 

contados a partir da data da citação; b) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. 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 09 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, 13 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002513-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR MELO PACHURI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002513-10.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LEOMAR MELO 

PACHURI REQUERIDO: VIVO 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. Afirma que a 

inscrição indevida lhe ocasionou danos morais, de forma que pleiteia a 

correspondente indenização. Em análise dos autos observo que a 

empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação 

do débito. Isso porque o reclamado apresentou o contrato objeto da 

negativação devidamente assinado pela parte autora (IDs 9633694 e 

9633691). A requerente, após a apresentação de contestação, na 

tentativa de arquivar o processo, postulou a desistência da ação (ID 

9745231). 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 
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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. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que 

a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as 

provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o 

vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. 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 e multa que arbitro, cada 

uma, em 10% 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 17 de outubro de 2017. 

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, 13 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002175-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEREIRA BARBOSA DO BONFIM (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002175-36.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALINE PEREIRA 

BARBOSA DO BONFIM REQUERIDO: VIVO 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. 

A parte requerente alega, em síntese, que teve seu nome inscrito nos 

cadastros de proteção ao crédito, lançado pela empresa requerida. Afirma 

que nunca contratou com a mesma. A requerida, em contestação, 

apresentou o contrato objeto da negativação devidamente assinado (IDs 

9227821, 9227823, 9227844 e 9227825). A requerente, após a 

apresentação de contestação, na tentativa de arquivar o processo, pediu 

a desistência do processo. 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. Outrossim, verifa-se, 

pelos fatos apresentados que a litigância de má-fé por parte da 

requerente restou flagrante, dadas as provas apresentadas pela 

requerida, as quais demonstram claramente o vínculo ensejador da dívida, 

consubstanciado em contrato devidamente assinado. Flagrante, assim, a 

litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos, bem 

ainda por ter aforado ação descabida, em que pleiteia danos morais de 

forma irresponsável. 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 e multa que arbitro, cada uma, em 10% 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 10 de dezembro de 2017. 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, 13 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCYLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000087-88.2018.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCYLENE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Visto etc. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por FRANCYLENE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA em face de GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, aduzindo em síntese que ao tentar efetuar a 

compra no comércio local foi surpreendida com a inscrição no serviço de 

proteção ao crédito –SPC, no entanto desconhece todas a s inscrições em 

seu nome. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que 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. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade 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 desses elementos” (obra citada, p. 203) Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de 

demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da 

alegação — dado a total ausência de comprovação de ocorrência de 

perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação 

pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por 

terceiro (exemplos de situações típicas que originam inscrições indevidas 

nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência de reclamação, 

efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou tentativa de 

resolução do problema através dos órgãos e serviços públicos de 

proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 
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é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação 

ao pedido de inversão do ônus da prova a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a critério do 

juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação 

do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente 

ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 

440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). 

Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência 

vai além do sentido literal das expressões pobre ousem recursos, 

aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais 

amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no 

sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de 

uma situação de desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor) 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A Secretaria do 

Juizado Especial deverá realizar o agendamento de audiência de 

conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 12 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000809-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALVES DE LARA (REQUERIDO)

VALDELIDES RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

23/03/2018. às 17:15 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003451-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI OLIVEIRA DA PIEDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (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 SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003451-05.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DAVI OLIVEIRA DA 

PIEDADE REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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. Intimada a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome (ID 10724931), documento 

indispensável à propositura da ação, deixou de fazê-lo (ID 11015079), 

infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos do NCPC/2015. Ante 

o exposto, com amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 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 

06 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, 13 

de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000762-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PLINIO DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

tentativa frustrada de localização de veículos por meio do sistema 

RENAJUD, INTIMO a parte exequente para manifestação no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 06 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020006-46.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNEIA COLA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - RO4269 (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

VALTER LUCAS MARONEZI OAB - MT0017435A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 8020006-46.2015.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA EDNEIA 

COLA BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos em correição. Considerando que até o 

presente momento os requeridos não cumpriram a liminar concedida à 

parte autora (id. 7973727(, e que apesar de entender o bloqueio de 

valores deve ser medida de natureza excepcional, a efetivação da medida 

concedida no presente caso está relacionada à preservação da saúde da 

requerente, de modo que a ponderação das normas constitucionais deve 

privilegiar a proteção do bem maior que é a vida. Em decorrência do 

exposto e com a finalidade de materializar a decisão que determinou o 

fornecimento do medicamento CELLPET 500mg, entende-se que o pleito 

visando o bloqueio de verbas dos requeridos merece procedência. Nesse 

sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, pela 

admissão do “bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de 

decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de 

medicamentos ou tratamento de saúde” (AgRg no RMS 39937/GO Agravo 

Regimental no Recurso em Mandado de Segurança 2012/0267578-4 – 

Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – j. 5.8.2014). Posto isto, 

defiro o pedido e determino o bloqueio, pelo Sistema BANCENJUD, de R$ 

15.645,16 (quinze mil seiscentos e quarenta e cinco reais e dezesseis 

centavos) referente a seis meses de tratamento (18 caixas). Em caso de 

encontrar os valores necessários a liberação deverá ser gradual na conta 

indicada no id 9366959, conforme enunciado 17 da Jornada da Saúde do 

CNJ, verbis: “Em caso de bloqueio ou depósito de valores nos autos, 

deve-se evitar a liberação integral do montante do tratamento, devendo, 

quando possível, ser o numerário liberado de forma gradual, mediante 

comprovação da necessidade de continuidade do tratamento postulado.” 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 11 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010817-44.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLINES DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010817-44.2015.8.11.0045 REQUERENTE: CLINES DIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se as 

partes do retorno dos autos, bem como requerer o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003064-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI VIEIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003064-87.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LEANDRO MARTINS 

REQUERIDO: SIDINEI VIEIRA DE CARVALHO Visto etc., Considerando a 

certidão de id 11065210 intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias. Após, tornem conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 09 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002810-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALBERTO ANTONIO POREM (REPRESENTADO)

I. T. FARMACIA E DROGARIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002810-17.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO 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. O Douto Promotor de 

Justiça, em petição de ID 11028591, informou o óbito da parte requerente 

(ID 11028604), e, por ser a ação intransmissível, requereu a extinção do 

feito, ex vi do disposto no art. 485, IX, NCPC. Diante do exposto, declaro 

extinto este feito, sem resolução do mérito. 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 08 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, 09 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-20.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER LUIS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA APARECIDA MARINI RIBEIRO OAB - SC28035 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1000109-20.2016.8.11.0045 REQUERENTE: VAGNER LUIS ANDRADE 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. Considerando que o valor 

do pedido de homologação de acordo é distinto da petição de id. 

10565673, intimem-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004235-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUDHENES DOS SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING 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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004235-79.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RUDHENES DOS 

SANTOS MIRANDA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING 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. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo, tampouco a necessidade de 

perícia grafotécnica, e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas tais 

questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo da 

demanda. 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 o contrato objeto da negativação 

devidamente assinado pela parte autora (id 11068483, p. 3-9). É evidente, 

portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a regularidade do 

contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. Diante desse 

quadro fático a reclamante pleiteou a homologação de desistência da 

ação. A conduta da reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. A 

reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. Também observo, repito, que ao verificar a não 

ocorrência de acordo em audiência a reclamante simplesmente desiste da 

reclamação, visando, a todo custo, evitar o julgamento. Essa desistência, 

entretanto, é inoperante, uma vez que sua finalidade consubstancia-se na 

manipulação do sistema de Justiça com o objetivo de atender seu 

interesse pessoal. Nesse sentido, o Enunciado n. 90 do FONAJE: “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” (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG) (g.n.) 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 226 de 529



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: 1003824-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY VAGNEY ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003824-36.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JHONY VAGNEY 

ROSA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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. No tocante à preliminar de 

carência da ação em razão do pedido ser indeterminado, verifico que não 

merece acolhimento, uma vez que a petição inicial seguiu os princípios 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis arrolados no art. 2º da Lei 

Federal nº 9.099/95. As demais preliminares arguidas em sede de 

contestação confundem-se com a matéria de mérito, razão pela qual serão 

analisadas em momento oportuno. Aduz a parte requerente que teve nome 

inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

inexistente lançado pelo reclamado. Afirma que a inscrição indevida lhe 

ocasionou danos morais, de forma que pleiteia a correspondente 

indenização. Em análise dos autos observo que a empresa reclamada 

demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação do débito. Isso 

porque o reclamado apresentou o contrato objeto da negativação 

devidamente assinado pela parte autora (ID 10921981). Não há como se 

escusar da dívida sob a alegação de ausência de notificação da autora 

acerca da cessão de crédito, pois a cessão de crédito é negócio jurídico 

bilateral, celebrado entre cedente e cessionário. A notificação do devedor 

acerca da cessão de crédito apenas objetiva evitar que o devedor pague 

a quem não era mais seu credor. Em outras palavras, não havendo a 

notificação, o devedor é autorizado a realizar o pagamento ao credor 

primitivo, o que impede o cessionário de promover a cobrança, mas não 

implica a inexistência da dívida. Neste sentido: “Ação declaratória 

cumulada com indenização por dano moral – Prova documental que 

revelou que a apelante contratou linha de crédito que dera origem a 

inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito – 

Ausência de comprovação de notificação de cessão de crédito ao terceiro 

que negativou o nome – Irrelevância, haja vista a ausência de pagamento 

da dívida ao credor primitivo – Dano moral inocorrente – A ratificar a 

inocorrência do dano moral, existentes outros apontamentos – Sentença 

de improcedência – Manutenção – Recurso desprovido.” (TJ/SP – 14ª 

Câmara de Direito Privado - Apelação nº 3002806-71.2013.8.26.0431 – 

Relator Maurício Pessoa – 22/09/15) 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. Outrossim, verifa-se, 

pelos fatos apresentados que a litigância de má-fé por parte da 

requerente restou flagrante, dadas as provas apresentadas pela 

requerida, as quais demonstram claramente o vínculo ensejador da dívida, 

consubstanciado em contrato devidamente assinado. Flagrante, assim, a 

litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos, bem 

ainda por ter aforado ação descabida, em que pleiteia danos morais de 

forma irresponsável. 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 e multa que arbitro, cada uma, em 10% 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 14 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, 14 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004225-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE MORANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES NESPOLO OAB - MT0016796A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004225-35.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIANE 

MORANDINI REQUERIDO: AVIANCA 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. No caso 

vertente, restou incontroverso o defeito na prestação dos serviços, 

caracterizado pelo atraso do voo superior a 04h00min que resultou em 

desgaste físico e emocional à parte requerente. Portanto, o atraso 

desarrazoado que ocasionou a perda da conexão configura falha na 

prestação do serviço, no termos do artigo 14, § 3º do CDC, situação 

jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, salvo se o 

fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não 

comprovadas pela parte ré. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

de consumo, restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de 

danos morais. 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$ 5.000,00, quantia essa 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. Por derradeiro, no 

que concerne ao pedido de condenação por danos materiais, considero 

que deva merecer acolhimento. É que o princípio da reparação integral 

(‘restitutio in integrum’) prevê que os danos que impliquem defasagem 

patrimonial devem ser integralmente ressarcidos à vítima, com o objetivo 
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de recompor o patrimônio do ofendido. Do confronto/cotejo analítico do 

material cognitivo produzido no processo, é possível divisar que, devido à 

ocorrência de falha na prestação dos serviços (cancelamento do voo), a 

parte autora experimentou prejuízos efetivos, relacionados com o 

dispêndio de recursos para arcar com gastos em hospedagem, 

considerando que a companhia aérea somente forneceu voucher 

alimentação em ID 10390338. Adoto, por conseguinte, para delimitar o 

montante da indenização, o valor de R$ 184,00, gastos comprovados 

pelos comprovantes de IDs 10390362, p.1 e 10390367. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos 

morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 5.000,00, corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Condenar a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, 

ao pagamento da quantia equivalente a R$ 184,00, corrigida 

monetariamente pelo IPC-Fipe e juros de mora de 12% ao ano, ambos 

contabilizados a partir da data em que se aperfeiçoou a citação; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. 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 08 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, 12 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011567-80.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ANTONIO HOELTGEBAUM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Certifico, para os devidos fins que, na presente data foi realizado 

o cálculo das custas judiciais finais, devendo a parte condenada efetuar o 

pagamento de R$376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) à título de custas judiciais, e o valor de R$ 307,07 

(Trezentos e sete reais e sete centavos) à título de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$683,92 (Seiscentos e oitenta e três reais e 

noventa e dois centavos). O referido é verdade e dou fé. Lucas do Rio 

Verde/MT, 07 de fevereiro de 2017. Camila Stofeles Cecon Santana 

Distribuidora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011073-84.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO JOSE DE ALMEIDA CORREA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Certifico, para os devidos fins que, na presente data foi realizado 

o cálculo das custas judiciais finais, devendo a parte condenada efetuar o 

pagamento de R$376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) à título de custas judiciais, e o valor de R$ 351,48 

(Trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos) à título de 

taxa judiciária, totalizando o valor de R$728,33 (Setecentos e vinte e oito 

reais e trinta e três centavos). O referido é verdade e dou fé. Lucas do 

Rio Verde/MT, 13 de fevereiro de 2017. Camila Stofeles Cecon Santana 

Distribuidora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011398-59.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Certifico, para os devidos fins que, na presente data foi realizado 

o cálculo das custas judiciais finais, devendo a parte condenada efetuar o 

pagamento de R$376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) à título de custas judiciais, e o valor de R$ 347,99 

(Trezentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) à título de 

taxa judiciária, totalizando o valor de R$724,84 (Setecentos e vinte e 

quatro reais e oitenta e quatro centavos). O referido é verdade e dou fé. 

Lucas do Rio Verde/MT, 08 de fevereiro de 2017. Camila Stofeles Cecon 

Santana Distribuidora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010541-13.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBER BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Certifico, para os devidos fins que, na presente data foi realizado 

o cálculo das custas judiciais finais, devendo a parte condenada efetuar o 

pagamento de R$376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) à título de custas judiciais, e o valor de R$128,60 (Cento e 

vinte e oito reais e sessenta centavos) à título de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$505,45 (Quinhentos e cinco reais e quarenta e 

cinco centavos). O referido é verdade e dou fé. Lucas do Rio Verde/MT, 

13 de fevereiro de 2017. Camila Stofeles Cecon Santana Distribuidora 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA ENGELMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

anexar

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-61.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE JESUS BARROS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Certifico, para os devidos fins que, na presente data foi realizado 

o cálculo das custas judiciais finais, devendo a parte condenada efetuar o 

pagamento de R$376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) à título de custas judiciais, e o valor de R$ 364,26 

(Trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos) à título de 

taxa judiciária, totalizando o valor de R$741,11 (Setecentos e quarenta e 

um reais e onze centavos). O referido é verdade e dou fé. Lucas do Rio 

Verde/MT, 13 de fevereiro de 2017. Camila Stofeles Cecon Santana 

Distribuidora Judicial
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003777-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA LEMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003777-62.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CLEIDINEIA LEMES 

DE SOUZA 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 03 de dezembro de 

2017. 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, 12 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-97.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO MOZANDIR FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010419-97.2015.8.11.0045 REQUERENTE: ADAUTO MOZANDIR 

FELICIANO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Intime-se as partes 

quanto ao 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, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010878-70.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA EXPIRIAN S/A (REQUERIDO)

GONCALVES AGUIAR & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO MONTEIRO MELO OAB - SE3433 (ADVOGADO)

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que a 

parte autora mudou de endereço sem informar nos autos, conforme 

certidão de Id. 694102. Nesse passo, INTIMO a parte reclamada acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal, para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Lucas do Rio Verde - MT, 06 de fevereiro de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011941-62.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Certifico, para os devidos fins que, na presente data foi realizado 

o cálculo das custas judiciais finais, devendo a parte condenada efetuar o 

pagamento de R$376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) à título de custas judiciais, e o valor de R$346,81 

(Trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos) à título de 

taxa judiciária, totalizando o valor de R$723,66 (Setecentos e vinte e três 

reais e sessenta e seis centavos). O referido é verdade e dou fé. Lucas 

do Rio Verde/MT, 13 de fevereiro de 2017. Camila Stofeles Cecon Santana 

Distribuidora Judicial

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001913-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

DECISÃO Intime-se o Fazenda Pública Municipal a se manifestar sobre a 

objeção de executividade (Id. 4150874) e documentos que a acompanham 

(Ids. 4150986 ao 5800993), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para decisão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR MARTINS SALGUEIRO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000036-77.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 20.610,80; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). 

EXEQUENTE: ATACADAO S.A. EXECUTADO: JOSEMAR MARTINS 

SALGUEIRO - ME LUCAS DO RIO VERDE, 6 de fevereiro de 2018. Certifico 

e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central de 

mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004112-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELIA BARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOLINDA BARTH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004112-18.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: ROSELIA BARTH REQUERIDO: DEOLINDA BARTH VISTOS. 

Inicialmente, cite-se a interditanda da presente ação. Realizada a citação e 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, sem que haja a constituição de 

advogado, intime-se o curador à lide nomeado conforme decisão de ID n.º 

4333368 para que ofereça impugnação no prazo legal (art. 752, § 2º do 

CPC). No mais, em consonância com o parecer ministerial (ID n.º 5904434), 

determino a expedição de ofício ao CRI desta Comarca requisitando 

informações sobre eventual existência de bens móveis em nome da 

interditanda DEOLINDA BARTH, inscrita no CPF sob o n.º 894.701.171-15. 

Prazo: 15 (quinze) dias. Ainda, intime-se a curadora nomeada, Sra. 

Rosélia Barth, através de sua advogada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar sobre a eventual existência de acervo patrimonial em nome 

da interditanda. Ultimadas as providências acima, e, como a juntada de 

resposta do ofício e apresentada manifestação pelas partes, abra-se 

vistas ao Ministério Público, em seguida, conclusos. Lucas do Rio 

Verde/MT, 19 de maio de 2017. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 2669 Nr: 2237-50.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO NONATO DOS SANTOS, DIVINO 

MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Intimação do advogado da parte autora para se manifestar acerca do 

oficio juntado as fls.116/117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 31647 Nr: 1727-61.2009.811.0045

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 31647 Nr: 1727-61.2009.811.0045

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - 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 Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 93688 Nr: 781-16.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEREMIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORA & VIAN CONTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 105986 Nr: 1786-39.2015.811.0045

 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: ALBERI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNESKI - OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestação acerca do laudo psicossocial juntado as fls.106/108, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 119843 Nr: 469-69.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LL AGROPECUÁRIA LTDA, MARINO JOSÉ FRANZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 87647 Nr: 1487-33.2013.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTANER PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:MT/7142-B, Marcos Romerio Carlos Sobrinho - OAB:OAB/MT 

6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 85935 Nr: 5597-12.2012.811.0045

 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: CIRIACO PACHECO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPAHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida para 

manifestação acerca do laudo pericial juntado as fls.165/167, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 93758 Nr: 835-79.2014.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIR PAULO JAROSESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERALDO PICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:13.458-A, 

Thaiza Cordeiro Sonego - OAB:20210

 Impulaiono os autos para intimação da parte requerente, para que 

requeira o que entender de direito, em termos de prosseguimento do feito. 

Prazo: 10 (dez) dias.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92561 Nr: 2015-08.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Felipe Ribeiro Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107165 Nr: 899-93.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas de Souza Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20750 Nr: 133-21.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Muller, Anisia Muller

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 30161 Nr: 4603-61.2009.811.0021

 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: Dinair Ferreira Vieira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32304 Nr: 1307-94.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Pires da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91356 Nr: 1023-47.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho, Jonas Coelho de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199, Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17630 Nr: 783-05.2007.811.0021

 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: Irineu Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28006 Nr: 2454-92.2009.811.0021

 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: Achilles Roberto Basso, Achilles Roberto Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o pagamento 

das custas judiciais pendentes, no valor total de R$ 13.604,40 (Treze mil, 

seiscentos e quatro reais e quarenta centavos), conforme cálculo de fl. 

2.886.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 35340 Nr: 4353-91.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beronice Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85369 Nr: 4197-35.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Caetano Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Francisco Flotta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Francisco Flotta - 

OAB:OAB/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a juntada do A.R. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104524 Nr: 4985-44.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pezzini, Rita Pezzini, Waldir Pessini, Ana 

Lucia Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luis Gall de Oliveira - 

OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, DANIELA LOPES DINIZ - OAB:OAB/MT 1067, Selso 

Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova medidas úteis 

ao prosseguimento do feito, e, junte aos autos comprovante verificável, 

dos valores para o cumprimento da diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104525 Nr: 4986-29.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Pessini, Ana Lucia Pessini, Julio Olivio 

Pessini, Jonas Adriano Pessini, Juliana Castilho Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luis Gall de Oliveira - 

OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova medidas úteis 

ao prosseguimento do feito, e, junte aos autos comprovante verificável, 

dos valores para o cumprimento da diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36431 Nr: 1032-14.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comgeo Mineração Empreendimentos e 

Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro do Nascimento 

Neto - OAB:OAB-GO/ 30.013, Leandro Rodrigues Calaça - 

OAB:29.325-GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão de decurso de prazo 

de fl. 1.691.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103253 Nr: 4303-89.2015.811.0021

 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: Jose Teixeira de Souza Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vision Net Segurança Eletronica Ltda - ME

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 232 de 529



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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emiliano Candido Povoa - 

OAB:3.845/DF

 Ante o exposto julgo, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido postulado pelo autor 

na inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento, ao requerente, da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo 

sobre tais valores incidir correção monetária desde a citação e juros 

legais no patamar de 01% (um por cento) ao mês desde a sentença, 

conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça.Declaro inexistente a dívida motivadora do protesto, obrigando à 

requerida a manter retirado e proibindo-a de inscrever o nome do devedor 

em relação ao fato objeto da presente demanda.Após, mantenham-se os 

autos na secretaria judicial aguardando o prazo de 06 (seis) meses para 

cumprimento da sentença, no bojo da qual poderá o credor desde já 

indicar bens à penhora. Não sendo requerida a execução no prazo de 

seis meses, arquivem-se os autos sem prejuízo de seu posterior 

desarquivamento a pedido da parte.Condeno a requerida no pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos da legislação vigente.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 as partes.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106229 Nr: 384-58.2016.811.0021

 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): Gaudencio José Mainini - ME, Gaudêncio José 

Mainini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3556 Nr: 35-61.1993.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANUTO & BARCELOS LTDA, Jorcelino Alves 

Barcelos, Lelio Zanuto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO-MD Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:0000000000, LUIZA FARIAS CORREA DA COSTA - 

OAB:NON, Patryck de Araújo Ayala - OAB:000000000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3556 Nr: 35-61.1993.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANUTO & BARCELOS LTDA, Jorcelino Alves 

Barcelos, Lelio Zanuto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO-MD Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:0000000000, LUIZA FARIAS CORREA DA COSTA - 

OAB:NON, Patryck de Araújo Ayala - OAB:000000000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34131 Nr: 3142-20.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneulink Comercio Importação de Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alain Villeneuve Medina de 

Oliveira - OAB:63036/PR, Andre Eduardo Bravo - OAB:61516/PR, 

CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHÃES - OAB:61515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: daniela lopes Goulart - 

OAB:42461/GO

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34131 Nr: 3142-20.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneulink Comercio Importação de Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alain Villeneuve Medina de 

Oliveira - OAB:63036/PR, Andre Eduardo Bravo - OAB:61516/PR, 

CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHÃES - OAB:61515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: daniela lopes Goulart - 

OAB:42461/GO

 (...).Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição 

exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, demonstrado que 

diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito de expedição de 

pedido de informações.Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo medidas que 

efetivamente possam solver o feito, sob pena de arquivamento.Havendo 

manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, retornem-me 

conclusos para deliberação.Intime-se.Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80309 Nr: 3330-76.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Pissini e Marquesini - Sociedade de Advogados, 

Celson Jesus Gonçalves Faleiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone de Assis Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:OAB/MT 5048, Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - 

OAB:43.638 SP

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31517 Nr: 517-13.2010.811.0021

 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: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT, 

Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Em análise à impugnação do executado quanto ao valor dos honorários 

periciais (fl. 596), reputa-se que merece guarida.

 O montante pleiteado de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) para a 

realização dos trabalhos atinente aos 04 (quatro) títulos de crédito, isto é, 

o equivalente a R$ 2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta reais) para 

a análise de cada cédula não se mostra condizente com o valor 

mercadológico.

 Este Juízo em outros processos desta natureza nomeou a empresa IPC – 

Instituto de Perícias Científicas para a realização dos trabalhos periciais 

similares a deste processo, ocasião em que foi orçada a quantia de R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para análise de cada cédula rural 

pignoratícia e hipotecária, como se pode verificar nos autos n. 

491-15.2010.811.0021 (Código n. 31491), 727-64.2010.811.0021 (Código 

n. 31727) e 3844-58.2013.811.0021 (Código n. 89513), todos em trâmite 

nesta 2ª Vara da Comarca de Água Boa.

 Desta feita, visando compor uma média entre o valor pleiteado pelo expert 

nomeado neste processo e o montante que estava sendo praticado 

nestas ações pela outra empresa, observando-se os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o montante de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) para análise de cada cédula que será objeto do exame pericial 

nesta demanda.

 Intime-se o perito judicial nomeado neste processo para que, no prazo de 

10 (dez) dias, tome ciencia desta decisão e, eventualmente, manifeste 

sobre a impossibilidade de realizar os trabalhos.

 De outra banda, não havendo irresignação, cumpra-se integralmente a 

decisão acostada à fl. 375

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80309 Nr: 3330-76.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Pissini e Marquesini - Sociedade de Advogados, 

Celson Jesus Gonçalves Faleiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone de Assis Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:OAB/MT 5048, Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - 

OAB:43.638 SP

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se o executado, através de seu advogado via DJE, 

para, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, 

comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pelo requerido qualquer das alegações supramencionadas, 

intime-se o autor para se manifestar em 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87126 Nr: 1603-14.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva, João Aparecido de Almeida, 

Lázaro Ribeiro de Oliveira, Vanderlan Pereira da Costa, Sebastiana 

Teodora do Nascimento, Paulo Pereira de Souto, Valdevina Portilho de 

Sousa, Jeronimo Vitorino Velasco, Valterson dos Santos Sousa, Osvaldo 

Moreira Magalhães

 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: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP

 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.: 95133 Nr: 3905-79.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demerval Luiz Roberto, Jose Machado da Silva, Célio 

Marques de Pádua, Maria da Glória Tristão Silva, Espólio de João Roberto 

da Paixão Filho, Espólio de José Correa Lima, Eduardo José Correa Lima, 

Sônia Maria Paixão dos Santos, Wilmar Pedro Gaiardo, Espólio de 

Sebastião dos Santos, Ivani Dias dos Santos, Benedito Cardoso dos 

Santos, Miguel Divino de Carvalho, Jasiva da Paixao Silva, Wilmar da 

Paixao, Jacyr Jeronimo da Paixao

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258 

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
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 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96700 Nr: 290-47.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Maria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Água Boa - EPP, Roger Noro, Altiva 

dos Santos Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Minozzo - 

OAB:OAB/MT 17.590

 (...) Ademais, apesar de já haver determinação judicial para a efetivação 

de tal providência, entendemos que, por se tratar o provimento de mero 

despacho (sem força de decisão – eis que sequer agravável), cabível a 

declaração de sua inefetividade pelo atual presidente do feito.Isso porque, 

malgrado já tenha ocorrido a determinação para tal, sua materialização não 

fora efetivada pelo juízo quem a determinara.A Consolidação das Normas 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT 

é bem clara quanto à responsabilidade para a materialização de ordens de 

tal natureza, sendo tal do Magistrado quem determinar a decisão, até 

porque o processo deve ficar em gabinete até a efetivação do 

bloqueio.Assim, não cabe a um magistrado que detém entendimento 

diverso materializar uma ordem por si não proferida, sob a qual não 

concorda e cuja preclusão pro judicato não se opera em razão de sua 

natureza.Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição 

exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, demonstrado que 

diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito de expedição de 

pedido de informações.Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo medidas que 

efetivamente possam solver o feito, sob pena de arquivamento.Intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108238 Nr: 1433-37.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdAeX-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNXP-M, DNX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de deferir o pedido à fl. 94, por ser ônus da parte diligenciar no 

sentido de localizar bens da parte adversa passíveis de penhora.

 Já tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao 

Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence.

 O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

 In casu, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer 

aos autos informações que integram o típico ato processual de 

postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do 

executado, ante a inércia deste em perfazer referida indicação.

 O direito discutido nos autos é de natureza puramente privada, de forma 

que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca 

do objeto controvertido e a solvência e condução das questões 

processuais.

 Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de litigante que é 

devidamente representado por advogado constituído, o qual detém plenas 

possibilidades de, por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários 

e do Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109779 Nr: 2324-58.2016.811.0021

 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): Gaudencio José Mainini - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:5308/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 123460 Nr: 4334-41.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Nazaré/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEUS VIA NOBRE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Nova Nazaré/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LISA FABIANA BARROS 

FERREIRA - OAB:16883

 Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do CPC.2) Da 

delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória e a especificação os meios de prova admitidosEm análise do 

feito, verifico a controvérsia do seguinte ponto, utilizando-se como 

fundamento a teoria da aparência ao funcionário público de fato a fim de 

vislumbrar a existência ou não de exigibilidade da obrigação firmada nos 

contratos administrativos. Para tanto fixo o seguinte ponto controvertido: i) 

local do recebimento das mercadorias;Com fundamento no art. 373, §1º do 

CPC, é ônus do embargado demonstrar que de fato entregou as alegadas 

mercadorias em local previamente indicado entre as partes ou que tenha 

restado disponível ao embargante, sob pena de preclusão da prova. Para 

tanto, intime-se o embargado para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifique as provas que pretendem produzir quanto ao ponto 

controvertido acima, bem como o embargante quanto aos fatos impetitivos, 

modificativos e extintivos do embargado. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 4975 Nr: 95-19.2002.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felicio, Clovis Krewer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amirto Ananias Neto, Hospital e Maternidade 

São Francisco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Felicio - OAB:4826-A GO, 

Rafael Martins Felício - OAB:MT-4826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337, RAUL DARCI DOLZAN - 

OAB:2496-B/MT

 Diante da manifestação às fls. 1.342/1.343, intime-se os exequentes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se a respeito do acordo 

noticiado nos autos.

 Em seguida, remetam-se os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 28948 Nr: 3393-72.2009.811.0021

 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: Banco da Amazonia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonança Açu Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:OAB 16.783/0, Vlamir Marcos Grespan Júnior - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saul Ribeiro de Assis Junior 

- OAB:OAB/GO 5.102, Saul Ribeiro de Assis Neto - OAB:22094/GO, 

Thiago Pereira Gomes Ribeiro - OAB:29582/GO

 O advogado do executado às fls. 509/510 afirma a existência de omissão 

na decisão acostada à fl. 506 em relação à necessidade de arbitramento 

de honorários advocatícios de sucumbência devido ao reconhecimento da 

nulidade do pedido de cumprimento de sentença apresentada pelo 

exequente (fls. 492/494).

 Apesar do requerimento do referido causídico, entendo que houve a 

escolha inadequada do instrumento utilizado.

 Para sanar a eventual existência de omissão de provimento jurisdicional, 

deve a parte utilizar-se de instrumento adequado disponível no Código de 

Processo Civil.

 Diante do fato de que o advogado do devedor não apresentou o 

instrumento correto, isto é, embargos de declaração, a manifestação 

acostada às fls. 509/510 não tem o condão de eventualmente sanar a 

alegação omissão na decisão à fl. 506.

 Ainda que não bastasse, mesmo que este Juízo entendesse possível 

receber a manifestação às fls. 509/510 como embargos de declaração, 

reputo que houve a preclusão temporal, isso porque decorreu o prazo de 

05 (cinco) dias da sua interposição, nos termos do art. 1.023 do Código de 

Processo Civil.

 Em razão desses argumentos, indefiro o pedido às fls. 509/510.

 Diante do decurso do prazo para o início da fase de tutela executiva, 

determina o arquivamento do processo com as baixas e anotações 

necessárias, nos moldes consignados na decisão à fl. 486.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87501 Nr: 1959-09.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Capingote, José Mauricio Figueiredo, Odilon de 

Souza Alcantara, José Hildebrando de Araújo, Vera Lucia da Silva Souza 

Mendes, Espólio de Sinfronio Alves Ferreira, Sonia Alves Pereira

 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: 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109743 Nr: 2306-37.2016.811.0021

 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: Rosimar de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Galle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação 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)

 

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) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2018 Hora: 16:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001838-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001838-22.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Referência: autos n.º 1001777-64.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

DOS SANTOS FERNANDES Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requeremte. 

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, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE EVANGELISTA GONCALVES (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) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/02/2018 Hora: 15:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001800-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO NATAL CHESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2018 Hora: 14:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001801-92.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001801-92.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MIGUEL 

GONCALVES FILHO Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte exequente. 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. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA LUCIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001691-93.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DALVA 

LUCIA DE SOUSA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte exequente. 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. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-73.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO GOVEIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001660-73.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

NETO GOVEIA DE MATOS Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANIO DOS SANTOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001804-47.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

DELVANIO DOS SANTOS NUNES Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001807-02.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARGARETH APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS Na decisão anterior, 

fora a parte autora intimada para emendar a inicial. Não houve 

manifestação até a presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo 

deferido anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput 

do Código de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é 

necessária a intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça 

vestibular, já que tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. 

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. 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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILDES OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001808-84.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

IRAILDES OLIVEIRA DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001809-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULIRA LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001809-69.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULIRA 

LOPES DE ALMEIDA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte exequente. 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. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001810-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULIRA LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001810-54.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULIRA 

LOPES DE ALMEIDA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte exequente. 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. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001812-24.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RIVANEIDE FERNANDES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001815-76.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RIVANEIDE FERNANDES DA CUNHA Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. 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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001816-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KATRICE ALVES CARDOSO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001816-61.2017.8.11.0021 REQUERENTE: KATRICE 

ALVES CARDOSO DOS REIS Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 
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Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-46.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSMAIR LEMES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001817-46.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

DEUSMAIR LEMES GUIMARAES Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-31.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DHAIANE DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001818-31.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

DHAIANE DIAS DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001843-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CARMEN ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001843-44.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELIANE 

CARMEN ROBERTO Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte exequente. 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. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CARMEN ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001841-74.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELIANE 

CARMEN ROBERTO Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 
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termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte exequente. 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. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001840-89.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001840-89.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001839-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001839-07.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001838-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001838-22.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RAILUCIO SOUSA CARNEIRO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001848-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERNANDES ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001848-66.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUZIA 

FERNANDES ROBERTO Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 
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de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001672-87.2017.8.11.0021 REQUERENTE: NELSON 

PEREIRA DE SOUZA FILHO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001673-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE SOUSA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001673-72.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ELIZANGELA DE SOUSA SIQUEIRA Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. 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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA DA SILVA MARACAIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001676-27.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

VALDIRA DA SILVA MARACAIPE Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001677-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA DA SILVA MARACAIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001677-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

VALDIRA DA SILVA MARACAIPE Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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. 
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Intime-se. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001678-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FLORENTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001678-94.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DIVINO 

FLORENTINO DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001718-76.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

SEBASTIAO MIRANDA DOS SANTOS Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. 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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001719-61.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

SEBASTIAO MIRANDA DOS SANTOS Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. 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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001720-46.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001720-46.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

SEBASTIAO MIRANDA DOS SANTOS Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. 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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-31.2017.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

WENES RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001721-31.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WENES 

RODRIGUES DE ARAUJO Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte exequente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON NUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001723-98.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RONIVON NUNIZ Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte exequente. 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. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-66.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADERCINO XAVIER DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PIRES GUIMARAES OAB - GO0024293A (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010260-66.2014.8.11.0021 REQUERENTE: 

ADERCINO XAVIER DE CARVALHO Tratam-se os presentes autos de feito 

onde, não sendo possível o impulsionamento devido, foram eles 

conclusos. O artigo 2º caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil) especifica que: Art. 2o O processo começa por 

iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções 

previstas em lei. Por impulso oficial deve-se considerar que, sendo o 

processo um instituto de direito público, é natural que o juiz dê andamento 

ao procedimento independentemente da provocação das partes, eis que o 

princípio da inércia da jurisdição é aplicável somente ao ato de iniciar o 

processo. Analisando os presentes autos, é possível perceber que o 

impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta prejudicado, seja 

porque – na presente fase processual – nada mais resta a fazer no 

presente feito, ou porque há clara inércia da parte. Portanto, vindo os 

autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser determinado no 

feito é o seu arquivamento. Diante do exposto, determino o arquivamento 

definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no relatório estatístico 

e demais providências necessárias, conforme determinam as regras de 

regência cartorária, notadamente àquelas impostas por meio do 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 4º Edição da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – 

CNGCJ/MT. Nos termos do artigo 462 caput da Consolidação das Normas 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

o processo que apresente saldo pendente de pagamento de custas ao 

FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a 

integral quitação das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa 

de desarquivamento. Sem condenação em custas ou honorários 

advocatícios na presente fase processual. 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, 22 de setembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001663-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO GOVEIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001663-28.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

NETO GOVEIA DE MATOS Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 
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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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-95.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001665-95.2017.8.11.0021 REQUERENTE: NELSON 

PEREIRA DE SOUZA FILHO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001666-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001666-80.2017.8.11.0021 REQUERENTE: NELSON 

PEREIRA DE SOUZA FILHO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-35.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001669-35.2017.8.11.0021 REQUERENTE: NELSON 

PEREIRA DE SOUZA FILHO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOUSA PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001724-83.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE SOUSA PARENTE Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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 
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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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001751-66.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANTONIO JOAO SOBRINHO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001727-38.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001727-38.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

DIVINA RODRIGUES DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001729-08.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001729-08.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TIAGO 

ROSA DE JESUS Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001730-90.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TIAGO 

ROSA DE JESUS Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001731-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVAN JOSE DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001731-75.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELISVAN 

JOSE DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001732-60.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVAN JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001732-60.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELISVAN 

JOSE DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001733-45.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001733-45.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JUDITH 

PEREIRA DA ROCHA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA LUANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001734-30.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TAIZA 

LUANA DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA LUANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 247 de 529



Referência: autos n.º 1001735-15.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TAIZA 

LUANA DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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. Água Boa, 6 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-89.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001743-89.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUCIENE 

FERNANDES DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001747-29.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001747-29.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUCIENE 

FERNANDES DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001749-96.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANTONIO JOAO SOBRINHO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001767-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELI GOMES DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001767-20.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JUSCELI 

GOMES DE OLIVEIRA RIBEIRO Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 
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termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-05.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001768-05.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CINTIA 

DA SILVA RODRIGUES Na decisão anterior, fora a parte autora intimada 

para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001769-87.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

JOSIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte requerente. 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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001770-72.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

JOSIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte requerente. 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. Água Boa, 6 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001771-57.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIEDSON RODRIGO SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001771-57.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LOURIEDSON RODRIGO SILVA PEREIRA Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 
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Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte requeremte. 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, 6 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001772-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIEDSON RODRIGO SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001772-42.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LOURIEDSON RODRIGO SILVA PEREIRA Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte requeremte. 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, 6 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001774-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIEDSON RODRIGO SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001774-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LOURIEDSON RODRIGO SILVA PEREIRA Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte requeremte. 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, 6 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001777-64.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

DOS SANTOS FERNANDES Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requeremte. 

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, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001778-49.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001778-49.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

DOS SANTOS FERNANDES Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requeremte. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 
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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, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001779-34.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001779-34.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

DOS SANTOS FERNANDES Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requeremte. 

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, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001781-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001781-04.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

DOS SANTOS FERNANDES Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requeremte. 

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, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-71.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001783-71.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

FRANCISCA DANTAS DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requeremte. 

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, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001785-41.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001785-41.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

FRANCISCA DANTAS DA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requeremte. 

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 
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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, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NAILSON BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001789-78.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

NAILSON BATISTA DOS SANTOS Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requeremte. 

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, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001791-48.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JUCIANA 

DA COSTA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requeremte. 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, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001797-55.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JUCIANA 

DA COSTA SILVA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requeremte. 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, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-40.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001798-40.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WESLEY 

GUERRA DE SOUZA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requeremte. 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, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001799-25.2017.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001799-25.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WESLEY 

GUERRA DE SOUZA Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requeremte. 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, 6 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 103107 Nr: 4184-31.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Affonso Rodrigues de Azeredo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rodrigues de 

Azeredo - OAB:49293/GO, Mario Ferreira - OAB:45451/GO

 VISTOS EM CORREIÇÃO ETC...Nos termos do art. 158, § 5o , I, do CPP, 

intime-se a Defesa para apresentar quesitos complementares a fim de que 

o médico perito Dr. Gilberto Bernal Resende possa prestar os devidos 

esclarecimentos, devendo ainda informar seu endereço atualizado, já que 

consta nos autos a notícia de que não integra mais os quadros da 

POLITEC, isso no prazo de 10 (dez) dias. Com o aporte, vista ao MPE para 

apresentar seus quesitos complementares no prazo de 10 (dez) dias. Em 

seguida, expeça-se o necessário para a oitiva do médico perito Dr. 

Gilberto Bernal Resende. Saem os presentes intimados. Dou a presente 

por publicada

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52193 Nr: 1517-80.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORIVALDO P. DE SOUZA E CIA LTDA, JOÃO 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 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, 

o advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

quanto ao teor da certidão de fl. 76, eis que a missiva retornou a este 

Juízo sem a distribuição e cumprimento por ter sido enviada sem diligência 

depositada para o cumprimento do ato deprecado.

Alto Araguaia - MT, 05 de fevereiro de 2018.

Marilda Pereira Pedroso

Gestora Judiciária

Mat. 7526

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51367 Nr: 566-86.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VALENTIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 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, 

o advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

quanto o teor da certidão negativa do Sr. Oficial de justiça (fl. 121) onde 

afirma a impossibilidade de cumprimento do ato no endereço indicado.

Alto Araguaia - MT, 05 de fevereiro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 81437 Nr: 2113-88.2017.811.0020

 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: ACPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide e 

análise de preliminares em sentença, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar 

como prova de suas alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 2 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76833 Nr: 4651-76.2016.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA FERRANTE BOSCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR A. KARASIAKI - 

OAB:6448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Aparecido Leite C. 

Prates - OAB:4.652-MT

 Vistos.

1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da 3ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ /MT, observado na espécie os dizeres do artigo 

260 e seguintes do CPC/2015.

 2. Aportou aos autos ofício solicitando a realização de novas praças do 

gado penhorado para que os mesmos sejam leiloados e vendidos de forma 

fracionada (ref. 48).

3. Dessa forma, DETERMINO o imediato cumprimento da missiva devendo 

ser observado todos os termos da decisão de ref. 4 e, uma vez alcançada 

a finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais (CNGC), 

grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório subscrito 

pelo(a) diligente Gestor(a) Judicial.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Araguaia/MT, 30 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52660 Nr: 2081-59.2012.811.0020

 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: SILVIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE MACEDO 

BAZOTTI - OAB:14494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 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, INTIMO Vossa Senhoria, Advogado da parte 

requerida, para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões recursais, 

nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 72067 Nr: 1542-54.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LOPES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA AMORIM MELO 

MARTINS - OAB:24.166/MT

 Autos n. 1542-54.2016.811.0020 (cód. 72067).Vistos.NOMEIO para atuar 

na defesa do reeducando, a Drª. Karla Amorim Melo Martins – OAB/MT 

24.166-O, 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 a 

advogada nomeada para apresentar razões recursais.3. DÊ-SE vista ao 

Ministério Público para apresentar contrarrazões.4. Alfim do prazo 

encimado, forte no artigo 601 do CPP – depois de 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.5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 31 de janeiro de 2018.PIERRO 

DE FARIAS MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 75407 Nr: 3696-45.2016.811.0020

 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: CAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887

 Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide e 

análise de preliminares em sentença, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar 

como prova de suas alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 2 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 73577 Nr: 2520-31.2016.811.0020

 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): SIOL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA/ R M 

AMIGOS- COM PROD ALIMENTICIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais) para cumprimento do mandado de citação, penhora e 

avaliação. A guia para o recolhimento deve ser obtida junto à Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias 

on-line", "diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do 

pagamento deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 26803 Nr: 1216-41.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto as certidões de fls. 111 e 112.

Alto Araguaia - MT, 06 de fevereiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 77530 Nr: 5032-84.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: ROSILENE RIBEIRO LEME CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS NELSON 

HIDEKI SATO, CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO - 

ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Naves de Resende - 

OAB:19.167/MT, FELIPE CARVALHO BARCELOS - OAB:19725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais) para cumprimento do mandado de notificação do impetrado. A 

guia para o recolhimento deve ser obtida junto à Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias on-line", 

"diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do pagamento 

deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 73527 Nr: 2484-86.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ACEPX COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais) para cumprimento do mandado de cumprimento de liminar e 

notificação. A guia para o recolhimento deve ser obtida junto à Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias 

on-line", "diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do 

pagamento deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31089 Nr: 1775-61.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ARTUR MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYLEIDE ROCHA DE MORAIS 

- OAB:40993

 Dispositivo.49. À vista do exposto, com espeque no art. 107, IV, do CP 

c.c. artigo 61, do CPP, DECLARO extinta a punibilidade do acusado 

MARCELO ARTUR MENDES, anteriormente qualificado nos autos e, 

concomitantemente, DECLARO extinto o presente processo.50. Certificado 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de praxe. 

51. Isenção de custas e despesas processuais, conforme norma da 

CNGC/MT.52. DÊ-SE ciência ao MPE e a Defesa.53. PUBLIQUE-SE, 

REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 25 de janeiro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010055-40.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NELCIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT11049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Ficam Vossas Senhorias, na qualidade de advogados das partes 

intimados do valor atualizado dos valores bloqueados vinculado a conta 

única. Ficam ainda intimados a individualizar os valores que cabe a cada 

um com a devida atualização, nos termos da sentença proferida. Fica 

ainda o Embargante intimado a informar os dados bancários para 

confecção do Alvará Judicial Eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-02.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (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 ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8009999-02.2017.8.11.0020 REQUERENTE: JOSE SOARES NETO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Sentença – Embargos 

Declaratórios Vistos. 1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração 

Cível manejada contra a sentença derradeira, na forma do artigo 1.022 do 

CPC/2015, buscando nítida reforma da sentença guerreada, o que é 

vedado em tal via recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o 

eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios 

não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao 

aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de 

compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira 

contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 

163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 3. A embargante, 

claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou omissão do 

decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das referidas 

exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a devolução da 

matéria julgada conforme artigo 515 do CPC. 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: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA 

CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 489226/MG, Ministro 

João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no AgRg nos EREsp 

741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), não estando sujeito 

às regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (Agravo Regimental 2006/0229968-7, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 5. 

Ante ao exposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade, NÃO 

CONHEÇO dos presentes embargos. 6. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-29.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SOUZA (REQUERENTE)

HONORIO GERALDO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO OAB - MT0010223A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010004-29.2014.8.11.0020 REQUERENTE: HONORIO GERALDO SOUZA, 

MARIA DE LOURDES SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A 

SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos EM 

CORREIÇÃO. Trata-se de reclamação na qual objetiva as partes autoras a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e 

morais, em decorrência da não cobertura de plano saúde em relação a 

exame/procedimento cirúrgico realizado em estabelecimento hospitalar que 

afirmou não estar recebendo repasses do seguro de saúde, motivo pelo 

qual houve a negativa. A reclamada apresentara contestação alegando, 

em síntese, que no caso em pareço não há que se falar em indenização 

por danos materiais e morais em razão de que alguns estabelecimentos 

hospitalares por livre vontade, deixaram de conveniar-se à seguradora, 

trazendo prejuízo a terceiros, bem como não trouxe os promoventes 

nenhuma prova que demonstrasse o prejuízo moral sofrido, cujo pede 

igual ressarcimento. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei 

nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Não havendo 

preliminares, passo, pois, à análise do mérito. A inteligência do art. 6º da 

Lei nº 9.099/95 nos mostra que: o Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. A jurisprudência é 

neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335) - negritei. O 

Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que: é entendimento assente 

de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua 

convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos 

levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, 

pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a 

composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. 

José Delgado - DJU 17.8.1998) - negritei. 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. Temos por 

regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é 

da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. A 

contratação de um plano de saúde trata-se de relação de consumo stricto 

sensu, ficando bastante caracterizado o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. A 

fim de dirimir duvidas, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou tal 

entendimento, transcrevo o teor da Sumula 469 do STJ: SÚMULA 469 DO 

STJ: “APLICA-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS 

CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE" Dessa forma afasto a tese 

argumentativa da parte reclamada, pugnando pelo regimento contratual 

separado da ótica consumerista. Pela teoria do risco do empreendimento, 

todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de 

fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos 

resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço, para que ele possa se 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. Veja que os reclamantes alegam possuir um plano de 

saúde com a reclamada (o que fora reconhecido na contestação) e que 

em razão de necessidade de exames e posterior cirurgia denominada 

facectomia com implante de Lio sob sedação (catarata), no ano de 2012, 

conforme se comprova os documentos carreados junto a exordial, se 

deslocou até a cidade de Mineiros-GO e, hospital Samaritano, dantes 

credenciado junto ao seguradora de saúde. O reclamante aduz ainda que 

em razão da reclamada não repassar verbas para o estabelecimento 

hospitalar conveniado este não autorizou a cobertura dos referidos 

exames e/ou tratamento cirúrgico, motivo pelo qual realizou todo o 

tratamento as suas expensas, perfazendo o total de R$ 8.730,00 (oito mil 

setecentos e trinta reais). Relata que após tal procedimento entrou com 

pedido administrativo de reembolso junto a reclamada, contudo, a mesma 

negou sob afirmativa de pedido extemporâneo. Em sua defesa, a 

reclamada aponta que as solicitações são realizadas pelos médicos 

assistentes, os quais estão em contato direto com o paciente, depois de 

solicitadas, são recepcionadas via RES pela sua comissão de auditoria 

médica, a qual analisa minuciosamente os pedidos, cabendo a esta 

comissão autorizar ou negar qualquer procedimento solicitado. Continua 

informando que, algumas redes conveniadas, por critérios próprios, 

deixaram de atender pacientes, prejudicando terceiros por livre e 

espontânea vontade. Ora, não pode a reclamada responsabilizar o 

consumidor/reclamante em razão da falta de repasse da mesma ao 

hospital. Portanto, entendo que houve sim falha na prestação de seus 

serviços, seja na autorização para a realização de um exame e tratamento 

cirúrgico eminente, seja quanto seu dever de informação (art. 6º, III do 

CDC), gerando inegável angústia no segurado/reclamante, já debilitado por 

seu estado de saúde. Assim, verifico o aborrecimento, o desgaste, a 

intranquilidade, o abalo à moral do reclamante, que sentiu ferido no seu 

direito de cidadão e consumidor, pois teve de suportar os danos 

decorrentes do descaso da reclamada no cumprimento dos deveres 

anexos do contrato de seguro de saúde. Nesse interim, transcrevo julgado 

que mutatis mutandis aplica-se ao caso em tela: CIVIL. CDC. PLANO DE 

SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR CIRURGIA DE 

EMERGÊNCIA. RECUSA DO HOSPITAL EM REALIZAR CIRURGIA DEVIDO A 

FALTA DE REPASSE DO PLANO DE SAÚDE. CARÁTER EMERGENCIAL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1- 

A cirurgia é medida imprescindível para tratar, em regime de urgência, a 

doença que acometeu o Apelado. 2- Inegável que trata o presente caso de 

relação de consumo, reclamando, portanto, a incidência da Lei nº 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor) para o restabelecimento da igualdade 

da equação contratual. 3- Por certo, é abusiva a negativa de intervenção 

cirúrgica imprescindível ao paciente por parte do hospital em razão de 

problemas financeiros existentes entre o Plano e o Hospital. 4- Do mesmo 

modo, a demora demasiada para autorização de cirurgia com caráter 

emergencial é prática que excede a hipótese de mero aborrecimento do 

cotidiano, impondo ao segurado uma situação de aflição passível de 

indenização por danos morais. 5- A condenação por danos morais na 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada demandado, atende 

aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, restando dentro dos 

parâmetros deste Tribunal de Justiça. 6- Apelação a que se nega 

provimento. À unanimidade. ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL COMARCA: CARUARU - 5ª VARA CÍVEL TIPO: APELAÇÃO CÍVEL 

PROCESSO: 0331129-9 APELANTE: PRONTO SOCORRO INFANTIL JORGE 

DE MEDEIROS LTDA APELADO: O.M.M.M RELATOR: DES. ITABIRA DE 

BRITO FILHO. (Grifei). Observo que, em regra, as seguradoras respondem 

apenas pelos danos materiais comprovados, entendendo-se que a recusa 

no pagamento do sinistro deve ser tido como simples inadimplemento 

contratual. Contudo, nos presentes autos, vejo a excepcionalidade da 

presença do abalo moral decorrente da situação de aflição psicológica 

vivenciada pelo consumidor, que se sentira abandonado pela reclamada 

no momento em que mais necessitava de amparo. Ressalto que a comarca 

de Mineiros-GO é distante cerca de aproximadamente 100 KM da comarca 

de Alto Araguaia/MT, dificultando o acesso fácil ao estabelecimento 

hospital, agravando a situação moral a ser ressarcida. Portanto, não 

assiste razão a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano moral 

indenizável, mormente porque são sabidas as dificuldades que o 

consumidor enfrenta para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas 
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junto aos fornecedores, sobretudo onde invariavelmente há dificuldades 

no contato, dando sensação de impotência, realidade da qual não fugiu o 

caso concreto. Em casos que tais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou 

o entendimento de que a recusa injustificada no atendimento a cobertura 

de seguro saúde ocasiona abalo moral sujeito a responsabilidade da 

operadora, veja-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. RECUSA DE 

ATENDIMENTO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO” (T4 - QUARTA TURMA, AgRg no REsp 1059909 

/ SP, rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/09/2010; negritei). 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA RELATIVA À 

PRÓTESE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. 1. Recurso especial, concluso 

ao Gabinete em 06.12.2013, no qual discute o cabimento de compensação 

por danos morais decorrente de negativa de fornecimento de prótese 

ortopédica por plano de saúde. Ação de cobrança ajuizada em 

06.01.2011. 2. É nula a cláusula contratual que exclua da cobertura 

órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento 

cirúrgico a que se submete o consumidor. 3. Embora o mero 

inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos 

morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais 

advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato 

agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do 

segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se 

encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde 

debilitada. 4. Recurso especial provido” (T3 - TERCEIRA TURMA, REsp 

1421512 / MG, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/05/2014; destaquei). 

“AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE DA 

EXCLUSÃO DE "STENTS" DA COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 1 - Conquanto 

geralmente nos contratos o mero inadimplemento não seja causa para 

ocorrência de danos morais, a jurisprudência desta Corte vem 

reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da 

injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a 

situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma 

vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em 

condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. 2 - Em 

consonância com a jurisprudência, a quantia de R$20.000,00 (vinte mil 

reais), considerando os contornos específicos do litígio, compensam de 

forma adequada os danos morais. 3.- Agravo Regimental improvido” (T3 - 

TERCEIRA TURMA, AgRg nos EDcl no REsp 1169523 / RJ, rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, DJe 02/09/2011; grifei). Portanto, comprovada a 

responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que 

o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ela 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. Quanto ao dano material, a própria autorização de realização 

do exame pela seguradora demandada, posteriormente ao seu custeio 

pelo reclamante, comprova a sua cobertura pelo contrato de seguro saúde 

firmado entre as partes. Outrossim, atesto que por se tratar o plano de 

saúde “clausula de adesão”, pois não cabe a discussão destas clausulas, 

prazos e outros pelas partes, a mesma deve ser mitigada tendo em vista a 

hipossuficiência do consumidor. Assim, afasto a aplicabilidade dos prazos 

estipulados na PORTARIA INTERNA N° 011/2006, tratando-se de prazo 

exíguo para que a parte apresente documento necessária ao reembolso. 

Noutra banda, atesto que a parte promovida restou silente quanto aos 

repasses de verbas para manutenção do convenio junto ao 

estabelecimento hospitalar, não colacionando aos autos provas que 

contrapusessem o que fora afirmado por seus adversários nestes autos. 

Assim sendo, uma vez comprovado o pagamento do exame pelos autores, 

a requerida deve promover a restituição do seu respectivo valor, ou seja, 

R$ 8.730,00 (oito mil setecentos e trinta reais), conforme comprovante 

acostado aos autos. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial e, para tanto, CONDENO a requerida a pagar à parte requerente o 

valor de R$ 8.730,00 (oito mil setecentos e trinta reais), a título de 

indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), bem 

como o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados 

a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 92623 Nr: 2602-69.2014.811.0008

 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: ISMAR PEREIRA SANDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:18.112-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 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 manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 122814 Nr: 2505-64.2017.811.0008

 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: JOSE BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 81324 Nr: 2998-17.2012.811.0008

 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: Francisco Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 106178 Nr: 5595-51.2015.811.0008

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELY COIMBRA DA ROCHA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 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.: 122401 Nr: 2270-97.2017.811.0008

 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: Manoel Yata Anderson Souza

 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.: 133211 Nr: 442-32.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO FELICIO POLLARTINI, PAULO 

S. F. POLLARTRINI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA RUBIA ALVES DE RESENDE 

- OAB:20.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1 – Trata-se de Carta Precatória expedida pelo Juízo Federal da Primeira 

Região - Subseção de Diamantino - MT (Primeira Vara), com a finalidade de 

citação.

2 – INTIME-SE a parte autora para recolher as custas e taxas judiciárias da 

presente missiva, no prazo de 15 (quinze) dias, preenchendo-se os 

requisitos necessários, sob pena de cancelamento (art. 290, do CPC).

 3 - Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, 

CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo este como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento.

 4 – Comunique-se ao Juiz Deprecante, por meio eletrônico, sobre a 

distribuição da carta precatória, bem como o seu cumprimento, se 

frutífera, conforme dispõe o art. 232, do Código de Processo Civil.

 5 - Após, quitadas as custas, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as 

baixas de estilo e com nossas homenagens. Se não houver cumprimento, 

voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 30 de janeiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 101728 Nr: 2732-25.2015.811.0008

 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: ROSIMEIRE JUZELDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 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.: 133100 Nr: 358-31.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROSHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO AGOSTINHO BORSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Bertucci - OAB:4319A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimaç~ da parte autora para efetuar o depósito da dilegência do Sr. 

Oficial de Justiça no valor de 23,429vinte e três reais e quarenta e dois 

centavos)que deverá ser depositado no site do TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133211 Nr: 442-32.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO FELICIO POLLARTINI, PAULO 

S. F. POLLARTRINI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA RUBIA ALVES DE RESENDE 

- OAB:20.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para fetuar o depósito da diligência do sr. Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 46,84(quarenta e seis reais e oitenta e quatro 

centavos) o deposito deverá ser efetuado no site do TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133314 Nr: 508-12.2018.811.0008

 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: TCDS, RLCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tramita-se a ação em segredo de justiça (art. 189, II, CPC).

DEFIRO a gratuidade da justiça (art. 98, CPC e art. 468, CNGC).

Tendo em vista a informação nos autos de que a criança atualmente 

reside com a genitora na comarca de Campo Novo do Parecis – MT, 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 178, II, CPC).

 Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 05 de fevereiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000189-61.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SEVERO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SEVERO OAB - MT0017492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LINS DA SILVA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Reinaldo Lorençoni Filho OAB - MT0006459A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO Barra do Bugres - MT, 6 

de fevereiro de 2018 O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 258 de 529



9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias. Processo: 1000189-61.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

200,00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120) Parte 

Autora: IMPETRANTE: VAGNER SEVERO Parte Ré: IMPETRADO: ELIANE 

LINS DA SILVA OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. EDMILSON 

PARREIRA POLEGATI Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM 

JUIZ SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 33611260

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133336 Nr: 522-93.2018.811.0008

 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: MHCT, BELONICE CARVALHO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. De proêmio, anoto que o(a) requerente não aportou aos autos cópia 

integral da decisão que indeferiu o requerimento na esfera administrativa 

(Autarquia Federal – Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).

 2. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias emende a inicial, juntando aos autos cópia da decisão de 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado, recebo a exordial e cite-se o 

requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, computado em 

dobro, por força do disposto nos arts. 355, caput, e 183, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 4. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

5. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art.337 do NCPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art.351, NCPC).

6. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

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.

7. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99698 Nr: 1459-11.2015.811.0008

 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: SIEGLINDE WERNER MAIER, MARISA MAIER MARQUES, 

ABIDONEL ANTUNES MARQUES, ELIANE APARECIDA GUEDES MAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORST GERHADT MAIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA BARBOSA CAMACHO - 

OAB:MT/11.335, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871-MT, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face dos autos acima mencionado estar em carga com o Douto 

Advogado Dr. VALTER CAETANO LOCATELLI, OAB/MT 3554-B, desde 

20/02/2017, bem como a ouvidoria já solicitou a devolução dos autos. 

Sendo assim, intimo o Dr. VALTER CAETANO LOCATELLI, OAB/MT 

3554-B, para que devolva os autos em cartório no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87693 Nr: 3475-06.2013.811.0008

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE LEONARDO LENTE, CÉU AZUL 

TRANSPORTADORA RODOVIARIO LTDA, V. L. LENTE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO DA SILVA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA ROSALINA PEREIRA - 

OAB:MT-3380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o requerido na pessoa de seu advogado 

para apresentar as contrarrazões ao recurso no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98334 Nr: 666-72.2015.811.0008

 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: ADEMAR MALDONADO - ME - MICROEMPRESA 

INDIVIDUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE LEONARDO LENTE, CÉU AZUL 

TRANSPORTADORA RODOVIARIO LTDA, V. L. LENTE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELER FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:172.245/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA ROSALINA PEREIRA 

- OAB:MT-3380

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões ao recurso no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102256 Nr: 3055-30.2015.811.0008

 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: ÁUREA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 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 Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109661 Nr: 1521-17.2016.811.0008

 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: LUZINETE PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face do estudo socioeconômico retro, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90218 Nr: 555-25.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRLEY ADRIANO DOS SANTOS LOPES, IRLEY 

ADRIANO DOS SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face do termo de depósito e penhora e certidão retro, intime o autor na 

pessoa de seu advogado para requerer o que de direito for, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111036 Nr: 2346-58.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Leive Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita, intime o autor 

para que se manifeste no prazo legal:

Certidão: "Eu, Clemair Felippe, certifico e dou fé que, no dia 18 de janeiro 

de 2018, dirigi-me ao local indicado no mandado e PROCEDI a CITAÇÃO do 

polo passivo MARCIO LEIVE por todo teor da petição inicial mandado. A 

parte ciente ficou, exarou nota de recebimento e aceitou as cópias que lhe 

foram entregues. Informo que, sendo necessária a Penhora de bens, faz 

se oportuno que a parte autora os indique, visto que, o endereço em que o 

polo passivo foi citado e localizado pertence a sua irmã, não existindo não 

sendo localizado no local bens de propriedade da parte."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126704 Nr: 4562-55.2017.811.0008

 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): FLORINDO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:OAB/MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11652/MT, Kelly Janaina Becker - 

OAB:8666-MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

impugnar a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129229 Nr: 6105-93.2017.811.0008

 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: SONIA CARDOSO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO C.C PARTILHA DE BENS, GUARDA, 

LIMENTOS E ALTERAÇÃO DE NOME propostos por SONIA CARDOSO DA 

SILVA SANTOS em face de VALDEMIR DE JESUS SANTOS (qualificados 

nos autos) pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 26 fora 

determinado à autora emendar a inicial para ajustar o valor da causa e 

recolher custas e taxas judiciárias a ela correspondentes, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito.

3. Devidamente intimada para efetuar o recolhimento das taxas e custas 

processuais (fls. 27), as (fls.28) à parte não comprovou o devido 

recolhimento das custas e taxas judiciárias e manifestou-se atribuindo o 

valor da causa no importe de R$458.000,00 (quatrocentos e cinquenta e 

oito mil reais) juntamente com pedido de reconsideração de decisão de 

fls.26, para concessão dos benefícios de justiça gratuita.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

6. Pela que se colhe dos autos, o requerente não efetivou o recolhimento 

das custas judiciárias, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

7. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 8. Eventuais custas pelo requerente.

 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e certificando nos autos principais.

P.I. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133268 Nr: 482-14.2018.811.0008

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523

 Antes de deliberar acerca da manutenção/revogação das medidas 

protetivas deferidas, determina-se que a Equipe Multidisciplinar do Juízo, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, proceda com estudo psicossocial 

na requerente Vânia Regina do Prado Vieira e no requerido Felisberto de 

Campos, emitindo relatório pormenorizado. Após, colha-se parecer do MPE 

e em seguida, conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 123064 Nr: 2656-30.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, 

ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS, RAUL FELICIANO MAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:9331/O

 Intimação para que o Douto Advogado nomeado, apresente em tempo 

hábil o recurso do réu Thiago Henrique Alves de Oliveira, considerando a 

certidão de fls. 657 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132685 Nr: 79-45.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINO BALESTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHÁLID SAMI RODRIGUES 

IBRAHIM - OAB:7.633, LÉCIO GAVINHA LOPES JUNIOR - OAB:5.570

 DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II - Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 03 de abril de 

2018, às 13:00 horas.

III - Intimem-se as testemunhas, bem como o Ministério Público.
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 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 30426 Nr: 477-75.2009.811.0050

 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: LIBERIA THELEZIA WEBER MULLER

 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:

 Autos Código nº 30426

Vistos.

 Considerando a incompatibilidade de pauta e, ainda pelo fato desta 

Magistrada estar cumulando as duas Varas desta Comarca, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia __30__ de 

____julho________ de 2018 às ____15__h___30_min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos da decisão de f. 656.

Campo Novo do Parecis (MT), 5 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 23789 Nr: 449-78.2007.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALENTIM SANTOS DE QUEIROZ, SILVIA LAURA 

MALOSSI CUOGHI DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CARVALHO, RUBENS PEREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B, 

VANESSA PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7216/MT, HERMES BEZERRA SILVA NETO - OAB:11405/O

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimado o 

embargado, através do seu advogado constituido, via dje, para 

apresentação das alegações finais, no prazo de 05 (cinco

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 63294 Nr: 1301-92.2013.811.0050

 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: RODINELI FIGUEIREDO, TANIA MARA MARCELEIDE DA 

SILVA SANTOS, NIPOFLEX-CAMPO NOVO CORRESPONDENTES FISCAL 

ADMINISTRATIVO LTDA-ME, CLEIDE MOREIRA GUIMARÃES DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SANTOS LIMA - 

OAB:222.787, AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - OAB:0AB/MT 14.522

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 84545 Nr: 3522-43.2016.811.0050

 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: ÓTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTUÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA 2 DE AGOSTO LTDA., ADALBERTO 

FERREIRA MENDES, CARLOS ROBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CORDEIRO DE CAMPOS 

JUNIOR - OAB:75.896/MG, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao Setor de Matéria para 

imprensa, a fim de que seja intimada a parte embargante e a parte 

embargada, na pessoa de seus advogados, via DJE, para, querendo, 

procedam o preparo das Cartas Precatórias expedida nos presentes 

autos, respectivamente, as quais se encontram na contra-capa do feito, 

bem como para retiras-la e promoverem sua distribuição junto ao Juízo 

Deprecado, comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 91831 Nr: 2888-13.2017.811.0050

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, EDMILSON RODRIGUES QUERENDO, SULENI SILVERIO DE 

OLIVEIRA QUERENDO, EWERTON DE OLIVEIRA QUERENDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62609 Nr: 584-80.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

 PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO MEDEIROS FREITAS, Cpf: 

04035804800, Rg: 955.723-9, brasileiro(a), casado(a), agropecuarista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, ficando INTIMADO(S), bem como seu(s) cônjuge(s), 

se casado(s) for(forem), de que foi(foram) ARRESTADO(S) o(s) 

bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir.

Resumo da Inicial: [...] O Exequente é credor do Executado da importância 

líquida, certa e exigível no valor de R$ 315.077,79 (trezentos e quinze mil 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 261 de 529



setenta e sete reais e setenta e nove centavos [...]

Bem (Bens) Arrestado(s): MATRÍCULA N° 1035: Uma área de terras rurai 

com 3.025,0339 ha (três mil quinhentos e vinte e dois hectares setenta e 

sete ares e vinte e um centiares) denominado FAZENDA SHAMBALA, 

situada na Comarca de Brasnorte MT avaliado em R$ 15.219.477,00 

(quinze milhões duzentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e sete 

reais). MATRÍCULA N° 1053: Uma área de terras rurais com 3.522,7721 

(três mil quinhentos e vinte e dois hectares três ares e trinta e nove 

centiares), denominada FAZENDA SHAMBALA, situada na Comarca de 

Brasnorte MT avaliado em R$ 17.719.965,00 (dezessete milhões 

setecentos e dezenove mil e novecentos e sessenta e cinco reais)

ADVERTÊNCIAS: 1. O(s) executado(s) no prazo de 3 (três) dias, contados 

do término do prazo deste edital, deverá pagar o débito acima descrito, 

com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes 

para assegurar o total do débito, sob pena do arresto converter-se, 

automaticamente, em penhora. 2. Independentemente de penhora, depósito 

ou caução, o executado terá prazo de 15 (dez) dias, contados do término 

do prazo deste edital, para opor embargos.

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, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 31 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93422 Nr: 3844-29.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ARAUJO DA SILVA, ROBSON 

TAVARES SANTANA, RAILENE BATISTA ALVES, ERICA SANTOS DA 

SILVA, ALISSON VINICIUS ALVES, JEFERSON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT, MARCO ANTONIO 

MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Certifico e dou fé, que em contato com a comarca deprecada, referente a 

carta precatória de fls 259/260, a mesma informou que, foi designada 

audiência para inquirição das testemunhas, para o dia 07/02/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 72963 Nr: 921-98.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS PRESTADORA DE SERVIÇOS ME, 

EDGA COSTA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 73003 Nr: 949-66.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO BONFIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-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 o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

Campo Novo do Parecis, 5 de fevereiro de 2018.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 75432 Nr: 2405-51.2015.811.0050

 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): PESSATTO TRANSPORTES LTDA - ME, 

GIZIELLY MARIA PESSATTO, JOSÉ ELISEU PASSOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 95502 Nr: 5010-96.2017.811.0050

 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: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5010-96.2017.811.0050 (Código 95502)

Requerente: Agro Valor Comércio e Representações Ltda.

Requerida: Bayer S/A

Vistos.

Defiro, excepcionalmente, os benefícios da AJG à parte requerente.

Sem prejuízo, recebo a inicial, visto que presentes os seus requisitos 

legais.

De início, designo audiência de conciliação para o dia 

____11_/___07__/2018, às ___13__h__30___min, a ser realizada pela 

Conciliadora dessa comarca, na Sala de Audiências da Segunda Vara.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

desde já determino a citação da requerida para que, caso queira, conteste 

a presente ação no prazo legal de quinze dias (art. 335, inciso I, do CPC), 

sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pela ré 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 da ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 
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CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Intime-se a Defesa da parte autora, via DJE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 5 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 38318 Nr: 1671-42.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 60946 Nr: 1951-76.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO ROCHA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, 

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-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 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63010 Nr: 1003-03.2013.811.0050

 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: GLORIA MARIA DE ARRUDA RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FREDERICO JOSÉ RABELO, 

ARISMAR CECILIA RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELAINE D. GONZAGA - 

OAB:16.106, MARCELO D. SANTOS FILHO - OAB:14.083 MT, MÁRCIO 

GLEY DA SILVA - OAB:13.803 MT, PAULO DE BRITO CÂNDIDO - 

OAB:2.802/MT

 Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito ao setor de envio de matéria à imprensa, a fim de I N 

T I M A R Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado, nos termos da 

Portaria n.º 01/2016-GAB2, datada de 12.01.2016, que determinou a 

instauração de correição ordinária nesta Vara do dia 12.01.2016 a 

11.02.2016, para devolver os presentes autos, no prazo de 24h00(vinte e 

quatro horas), para referida correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 65172 Nr: 3208-05.2013.811.0050

 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): THIAGO DE MOURA LIMA-ME, THIAGO DE 

MOURA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 79937 Nr: 753-62.2016.811.0050

 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): ACF COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA - ME, MARLI DA SILVA RODRIGUES, JOZIANE 

BALDUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 94678 Nr: 4581-32.2017.811.0050

 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: MFAE, LHAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4581-32.2017.811.0050 (Código 94678)

Requerente: Lucia Helena Alves Barbosa

Requerido: Célio Elias

AÇÃO DE ALIMENTOS

Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC), e com isenção de 

custas.

 Atenta às condições pessoais do alimentante e do alimentado, arbitro os 

alimentos provisórios no valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos), equivalente a 30% do salário mínimo, em virtude 

da prova do parentesco acostada às f.13.

 O valor acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de 

cada mês, em conta indicada pela autora, ou mediante recibo, sendo 

devido a partir da citação do requerido.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia _12__ 
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do mês de __julho_____________do ano __2018______, às _16__ h 

__30_ min.

Cite-se o réu e intime-se o autor a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seu advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência em extinção e arquivamento 

do processo e a daquele 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 de 

testemunhas e proferimento de sentença.

Cite-se com as advertências de estilo.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 5 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 94679 Nr: 4582-17.2017.811.0050

 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: BENEDITA EUGÊNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 4582-17.2017.811.0050 (Código 94679)

Requerente: Benedita Eugênio dos Santos

Requerido: Justiça Pública de Campo Novo do Parecis - MT

 AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO

Vistos.

Cuida-se de pedido de retificação de registro de nascimento. O 

procedimento é da jurisdição voluntária (CPC, art. 1.103).

Em consonância com o parecer ministerial, intime-se a requerente para 

que apresente as certidões especificadas às f.13.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia _12_ do mês de __julho_______do ano ___2018_____, às 

__15_ h _30__ min.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, conforme dispõe a Lei 

n°1.060/50.

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 5 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 95280 Nr: 4906-07.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO JOSÉ RITTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19.390/MT

 Autos n° 4906-07.2017.811.0050 (Cód. 95280)

Autor: Ministério Público

Requerido: Nilto José Ritter

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 93.

Assim, designo audiência admonitória para o dia _____20/___03__/2018, 

às ____15_h___00__min..

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Campo Novo do Parecis (MT), 5 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31845 Nr: 1896-33.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO, ECLAIR DIAVAN, 

MARTA CAETANO DIAVAN, DANIELA CAROLINA DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON ORTTIZ RODRIGUES - 

OAB:114.92 SP, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5367, 

JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B, SIMONE GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:222400/SP, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO SOUZA CAMPOS - 

OAB:12513, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Autos n° 1896-33.2009.811.0050 (Código 31845)

Exequente: Du Pont do Brasil S/A

Executado: Lauro Diavan Neto e outros

Vistos.

Trata-se de Execução Extrajudicial proposta pelos exequentes em face 

dos executados.

Às f. 237 a parte exequente informa o adimplemento do débito, objeto da 

presente demanda e pugna pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento a parte exequente informou o integral 

adimplemento da obrigação.

Com efeito, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante 

consta nos autos, a parte executada satisfez a obrigação.

Eventual penhora efetivada nos autos fica prejudicada, devendo, o(s) 

referido(s) bem(s), ser(em) liberado(s) do ônus ou rendimentos.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 63720 Nr: 1742-73.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ELIAS SOLETTI, ROSANE APARECIDA 

SOLETTI, CARLOS ROBERTO MENDES, ESPOLIO DE GERALDO FERREIRA 

MENDES, GILDA FURLAN MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, MARIA 

ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B, VANESSA 

PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA ELIZABETH CESTARI 

GROTTI - OAB:6.250/MS, JANIR GOMES - OAB:12.487/MS, JARBAS 

LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:6.949/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:6949, SERGIO PAULO GROTTI - OAB:4412

 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 o ilustre causídico Dr. MARIA 

ROSEMAR BURATTI para que efetue imediatamente a devolução do 

processo retirado em “carga rápida” nesta secretaria, sob pena de 

aplicação das penalidades do Art. 363, parágrafo único da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66497 Nr: 541-12.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBER JEFFERSON BOCARDI, SANDRA 

ANELISE KLEIN BOCARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 541-12.2014.2016.811.0050 (Código 66497)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Eber Jefferson Bocardi e Sandra Anelise Klein Bocardi

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta pelos exequentes em 

face dos executados, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Após regular trâmite processual, as partes informaram a composição de 

acordo, com integral cumprimento do débito, pugnando pela sua 

homologação e consequente extinção do feito (f. 58-60).

Vieram os autos conclusos.

É o singelo relatório.

Decido.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente na presente 

demanda.

Assim, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 58-60.

Ademais, o item 02 de f. 59 informa que o acordo se dá por pagamento à 

vista e na data firmada pelas partes. Em seguida, o exequente pugna pela 

extinção do feito.

Com efeito, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos 

autos, o requerido satisfez a obrigação.

Proceda-se às baixas de eventuais bloqueios judicial/renajud constantes 

no prontuário do veículo.

Custas pela parte requerida.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as comunicações 

necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 77452 Nr: 3643-08.2015.811.0050

 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): WANDERLEI DOS SANTOS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-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): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 81337 Nr: 1549-53.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVALDO ANTONIO CARVALHO DODO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-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 Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 82320 Nr: 2121-09.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. LINTZMAIA ME, Célia Cristina Lintzmaia

 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82680 Nr: 2331-60.2016.811.0050

 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: E. L. MILANI & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS DA ROLT IMP. E EXPORT. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, NELSON SOARES DA SILVA NETO - 

OAB:14.782/SC

 Processo nº 2331-60.2016.811.0050 (Código 82680)

Autor: E.L.Milani & Cia Ltda - Me

Requerido: Irmãos da Rolt Imp. E Exp. Ltda

Vistos.

Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 83550 Nr: 2885-92.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA ELLY FLECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15.729/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 
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teor da certidão do oficial de justiça acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 87911 Nr: 587-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO ÁGUA VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. MODESTO DE OLIVEIRA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-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 Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89215 Nr: 1316-22.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMC, RBRDA, RPA, JVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face Maurício Moraes Callegaro, Roniel Belo Ribeiro de Almeida, Rafael 

Pereira Alves e Junior Viana da Silva, devidamente qualificados nos autos.

Às f. 73-95 a douta defesa de Roniel, Rafael e Junior apresentou resposta 

à acusação.

A defesa de Maurício não foi apresentada em razão do seu falecimento, 

razão pela qual fora solicitada sua certidão de óbito (f. 97).

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária dos acusados, 

designo audiência de instrução para o dia 01/03/2018, às 16h00min.

Estando presos os acusados, deverão ser requisitados, nos termos do 

disposto no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado os 

acusados.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 89450 Nr: 1472-10.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMARCA DE BRASNORTE/MT, CASA DO ADUBO 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, LUIZ CESAR BORNELLO, ECSANDRO CARLOS BARP, 

FABIANE MARIA LANGER BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FOLHA DE SOUZA 

LIMA - OAB:15.327/ES, ROBERTA BORTOT CESAR - OAB:258.573/SP

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 91876 Nr: 2918-48.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A., 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ 

DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN, ALTAMIRO RICARDO 

DA SILVA JUNIOR, Ana Cristina Bannach da Silva, MIGUEL CARLOS 

RODRIGUES DE AGUIAR, MARIA BEATRIZ DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES BALERONI - 

OAB:882/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849, Sérvio 

Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 93144 Nr: 3677-12.2017.811.0050

 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: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QXG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3677-12.2017.811.0050 (Código 93144)

Requerente: Jose Cicero da Silva

Requerido: Quedima Xavier Guarez

Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC), e com isenção de 

custas.

 Comungando com o parecer ministerial, postergo a análise da guarda 

provisória para após a realização de estudo psicossocial, oportunidade 

em que nomeio a Equipe Multidisciplinar deste Juízo para a realização do 

estudo mencionado, no prazo de 15 (quinze) dias, na residência do 

requerente e requerida.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

____12/____07_/_2018, às __15_:_00___ horas.

Cite-se o réu e intime-se o(a) autor(a) a fim de que compareçam à 

solenidade, acompanhados de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência em 

extinção e arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá ao parte requerida contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, 

à oitiva de testemunhas e proferimento de sentença.

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que o requerente é 

pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção.

Cite-se com as advertências de estilo.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 5 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 93593 Nr: 3941-29.2017.811.0050

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

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMPSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3941-29.2017.2017.811.0050 (Código 93593)

Requerente: Maria Madalena Pereira de Souza Padilha

Requerido: Adelar Ferreira Padilha

Vistos.

Não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

códex, RECEBO a petição inicial.

Designo audiência de conciliação para o dia ___12_/___07_/2018 às 

___14_horas _00___ min.

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, inciso I, do CPC.

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 atentatório 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.

Ciência ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 5 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 94762 Nr: 4634-13.2017.811.0050

 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: ACADS, AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4634-13.2017.811.0050 (Código 94762)

Autor: A.C.A da S.

Requerido: José Arnaldo da Silva

Vistos.

Processe-se em segredo de justiça.

Recebo a inicial, visto que presentes os seus requisitos legais.

Defiro o benefício da justiça gratuita, na medida em que a parte requerente 

é pobre na acepção jurídica do termo, não dispondo de meios para arcar 

com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção.

Em consonância com o parecer ministerial de f. 15, indefiro, ao menos por 

ora, o pedido de fixação de alimentos provisórios, por entender que não 

cabem alimentos provisórios na ação de investigação de paternidade, por 

falta de prova do parentesco (Lei de Alimentos, art. 2º). Caso a ação 

venha a ser julgada procedente, os alimentos serão devidos desde a 

citação.

Designo audiência de conciliação para o dia __12__ de 

___julho_________ de 2.018, às ____17_h__00___min., a ser realizada 

pela Conciliadora dessa comarca, na Sala de Audiências da Segunda 

Vara.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

desde já determino a citação do requerido para que, caso queira, conteste 

a presente ação no prazo legal de quinze dias (art. 335, inciso I, do CPC), 

sob pena de revelia.

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 atentatório 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).

Cite-se com as advertências de estilo.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de dezembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 95235 Nr: 4877-54.2017.811.0050

 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: DHEMIS JACKSON REZENDE MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4877-54.2017.811.0050 (Código 95235)

Requerente: Dhemis Jackson Rezende Marques

Requerida: Marinete Lopes da Silva

Vistos.

Recebo a inicial, visto que presentes os seus requisitos legais.

De início, designo audiência de conciliação para o dia 

____11_/___07__/2018, às ___14__h__00___min, a ser realizada pela 

Conciliadora dessa comarca, na Sala de Audiências da Segunda Vara.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

desde já determino a citação da requerida para que, caso queira, conteste 

a presente ação no prazo legal de quinze dias (art. 335, inciso I, do CPC), 

sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pela ré 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 da ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório 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).

Intime-se a Defesa da parte autora, via DJE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 5 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 93409 Nr: 3838-22.2017.811.0050

 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: ABFR, ASFR, LFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3838-22.2017.811.0050 (Código 93409)

Requerente: A. B. F. R. e A. S. F. R. representadas por Larissa Ferreira da 

Cruz

Requerido: Danilo Vieira Rodrigues

Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC), e com isenção de 

custas.

 Atenta às condições pessoais do alimentante e das alimentadas, arbitro 

os alimentos provisórios no valor de R$ 286,20, equivalente a 30% do 

salário mínimo, em virtude da prova do parentesco acostada às f.10 e 11.

 O valor acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de 

cada mês, em conta indicada pela autora, ou mediante recibo, sendo 
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devido a partir da citação do requerido.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

___19_/__07__/2018, às ___14_h__30__min.

Cite-se o réu e intime-se o (a) autor (a) a fim de que compareçam à 

solenidade, acompanhados de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência em 

extinção e arquivamento do processo e a daquele 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 de 

testemunhas e prolação de sentença.

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é 

pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção.

Cite-se com as advertências de estilo

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 27788 Nr: 1208-08.2008.811.0050

 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: JGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2008/125 (Código 27788)

Requerente: Josefa Gorete de Oliveira

 Requerido: Rosivaldo Valente Acioli

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f.108, e assim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia ___19_/__07__/__2018____ às 

__14__h__00__min, para a produção de prova oral.

Sem prejuízo, nos termos do art. 357, §4º, do CPC, fixo o prazo comum de 

quinze dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º, do CPC).

 Intimem-se as partes.

Ciência o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Campo Novo do Parecis, 6 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 81443 Nr: 1611-93.2016.811.0050

 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: JANN FABIANO BARROS CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1611-93.2016.811.0050 (Código 81443)

Requerente: Jann Fabiano Barros Cavalcante

Requerido: Auto Posto União

Vistos.

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

___18__/__07___/2018 às ____13_h___30__min.

No que tange ao pedido do autor para intimação das testemunhas 

arroladas via judiciário, ressalto que nos termos do art.455 do CPC “Cabe 

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.”

 Anoto que somente se processará pelas vias judicias nos casos 

previstos no §4º do mesmo artigo.

Assim, considerando que não restou evidenciada nenhuma das hipóteses 

descritas no art.455, §4º do CPC, INDEFIRO o pedido de intimação das 

testemunhas pela via judicial.

Intime-se na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso ainda não tenha 

sido apresentado, devendo depositar o rol de testemunhas em 10 (dez) 

dias sob pena de preclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 72297 Nr: 544-30.2015.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 544-30.2015.811.0050 (Código 72297)

Requerente: Jeová Oliveira dos Santos

Requerido: Ceolin Braga do Carmo

Vistos.

De início, CHAMO o feito à ordem a fim de tornar NULA a citação por edital 

de f. 17-18, uma vez que é meio excepcional que somente pode ocorrer 

se esgotados todos os meios disponíveis para a localização do requerido.

Diante disso, designo audiência de conciliação para o 

dia____19__/____07___/ 2018, às ____13_h__30___ .

Cite-se o réu, no endereço fornecido às f.41, 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 atentatório 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).

Comungando do parecer ministerial, expeça-se o TERMO DE GUARDA 

PROVISÓRIA da menor CRISLAINE OLIVEIRA BRAGA DO CARMO, 

Certidão de Nascimento termo nº 16.531, folhas 284, livro A-25, filha de 

Ceolin Braga do Carmo e Cristiane Oliveira dos Santos, nascida no dia 02 

de maio de 2.002, na cidade de Barra do Bugres- MT em favor do 

requerente JEOVÁ OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF nº 009.803.134-61.

 Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89859 Nr: 1695-60.2017.811.0050

 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: ANNE CAROLINE ANTUNES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK FERNANDES CASTANHEIRO, TIMAC 

AGRO, LOCALIZA FLEET S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de f.201.
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Em consequência, designo audiência de conciliação para o dia 18 de julho 

de 2018, às 14h00min.

Expeça-se Carta Precatória de Citação e Intimação para a Comarca de 

Tangará da Serra - MT no endereço indicado às f.201 e certifique-se 

acerca do seu cumprimento, antes da data da audiência, a fim de 

preservar o princípio da celeridade processual.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 90179 Nr: 1878-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA ALVES ANDRADE, SUELLEN 

CRISTINA DE ALMEIDA NEVES, ROBSLLEY PINHEIRO DA SILVA, 

RONEILTON MALAQUIAS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 Processo Código N.º 90179

Vistos.

 Considerando que no mês de maio de 2018 estarei de licença 

compensatória, redesigno a audincia anteriormente aprazada para o dia 

___19___ de __julho____________ de 2018 às ___15_h__00__min.

Intimem-se.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 81210 Nr: 1476-81.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo Código N.º 81210

Vistos.

 Considerando que no mês de maio de 2018 estarei de licença 

compensatória, redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 

___19___ de __julho____________ de 2018 às ___17_h__00__min.

Intimem-se.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 83593 Nr: 2915-30.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO 

- OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 Processo Código N.º 83593

Vistos.

 Considerando que no mês de maio de 2018 estarei de licença 

compensatória, redesigno a audincia anteriormente aprazada para o dia 

___19___ de __julho____________ de 2018 às ___16_h__00__min.

Intimem-se.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000322-74.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENO XAVIER DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000322-74.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da juntada da carta precatória. Campo Novo do Parecis-MT, 

Terça-feira, 06 de Fevereiro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79623 Nr: 120-19.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberson Bonifácio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WEBERSON BONIFÁCIO DE OLIVEIRA, 

Cpf: 63050854120, 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: 20/01/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

WEBERSON BONIFÁCIO DE OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Não vacinação de animais, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 189/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/01/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.399,18

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118748 Nr: 594-82.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marvet Comercio e Representações de Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rawell Quimica Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS CAMARGO 

MATTIELLO - OAB:40552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT
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 Pelo exposto, à falta de título executivo, JULGO inteiramente procedentes 

os pedidos aduzidos nestes embargos para DECLARAR extinta a 

execução apensa.CONDENO a Embargada ao pagamento das custas e 

dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder 

a 10% do valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, 

JUNTE-SE cópia desta sentença nos autos da execução principal, depois 

arquivando-se os presentes, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. 

Campo Verde/MT, 5 de fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29782 Nr: 32-20.2010.811.0051

 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: ABC Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Candido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Guedes de Sá - 

OAB:21065/GO, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231.747 OAB/SP, 

Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - OAB:15020-B/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 da certidão do Oficial de Justiça retro colacionada, para o 

prosseguinto do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127121 Nr: 4343-10.2017.811.0051

 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: Ricardo Leandro Silva Moraes

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

 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 a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99596 Nr: 3929-80.2015.811.0051

 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: Luciene Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Municipal Coração de Jesus, João 

Marcelo Magalhães Reis, Município de Campo Verde, Associação Social 

Amigos da Solidariedade, Glaucia dos Santos Bortolon, Celso Vargas Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO PANOSSO - 

OAB:6136, LUIZ FOLETTO - OAB:5282, MARCIANO OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:13308/O, Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B

 Autos n° 3929-80.2015.811.0051 - 99596

Indenização

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil, admite-se ao 

Requerido a faculdade de denunciar à lide os funcionários públicos que, 

por culpa, houverem eventualmente causado o dano cujo ressarcimento 

se pede contra o próprio Município.

Assim, CITEM-SE os Denunciados Associação Social Amigos da 

Solidariedade (ASAS), Celso Vargas Reis e Gláucia dos Santos Bortolon, 

todos qualificados na p. 208, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de confissão quanto à matéria de fato aduzida pelo Denunciante 

na lide secundária.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 4 de outubro de 2016.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112784 Nr: 3786-57.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Cattani - ME, Carlos 

Alexandre Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 Autos n° 3786-57.2016.811.0051 - 112784

Execução Fiscal.

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de suspensão da presente execução fiscal, já que 

transcorrido prazo suficiente para que se tivesse resposta acerca do 

pagamento supostamente efetuado pelo Executado.

Assim, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 10 dias, 

manifeste-se acerca dos pagamentos apontados.

 Não havendo manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou até o 

advento do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

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.: 34230 Nr: 770-71.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Maria Mendes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Mendes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certiffico e dou fé, para so devidos fins, que decorreu o prazo e até 

apresente data a parte executada nada manifestou, razão pela qual, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte Exequente, no 

prazo de 10(dez)dias, indicar bens disponíneis da executada, sob pena de 

suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6547 Nr: 903-94.2003.811.0051

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Flávio Luciano de Tarson Huergo Bauermeister - 

OAB:7328-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte Autora, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de justiça, retro colacionada, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128687 Nr: 5056-82.2017.811.0051

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5056-82.2017.811.0051 – 128687

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurada especial na condição de trabalhadora rural em 

regime de economia familiar da Requerente, bem como ao preenchimento 

da carência mínima para a concessão do benefício.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de abril 

de 2018, às 15:30 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 (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 1 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122232 Nr: 2152-89.2017.811.0051

 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: Sebastião Berndt

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2152-89.2017.811.0051 – 122232

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC, bem como para 

que informe nos autos quanto a implantação do benefício.

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.: 139936 Nr: 301-78.2018.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 301-78.2018.811.0051 - 139936

Guarda

Despacho.

Vistos etc.

Dada a frequência com que se conciliam as partes em ações de família, 

POSTERGO a análise do pedido antecipatório e DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 16:00 horas de Mato 

Grosso.

CITE-SE a Requerida no endereço em anexo e INTIME-SE o Requerente, 

pessoalmente, a fim de que compareçam à dita audiência, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).

INTIMEM-SE o Ministério Público.

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.: 140843 Nr: 773-79.2018.811.0051

 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: Odair Cortes de Miranda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, DEFIRO antecipadamente a tutela pleiteada para 

DETERMINAR a concessão do benefício de auxílio-doença ao Requerente, 

até decisão final deste Juízo.OFICIE-SE ao Posto local do INSS, a fim de 

que cumpra a presente decisão. Com o ofício, ENCAMINHE-SE cópia dos 

documentos pessoais do Requerente.Diante do não comparecimento do 

INSS às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, mostra-se 

impertinente a designação da audiência de conciliação prevista no art. 334 

do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a incidência da 

multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, permaneceria a 

circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, em detrimento 

do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para 

contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

NCPC).Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.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 das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115259 Nr: 4806-83.2016.811.0051

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Paulo dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉLIO ALEXANDRE SAMUELSSON, Banco 

Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-B/MT

 Pelo exposto, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO extinto o 

processo sem resolução de mérito.OFICIE-SE ao Cartório do 2º Ofício 

desta Comarca a fim de que reestabeleça o protesto anteriormente 

lançado em favor do Requerente em relação ao Cheque nº. 00013, Banco 

Santander.CONDENO o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 
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1.669,44 (um mil seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro 

centavos) para cada, observado, em especial, o item 2.1 da Tabela VIII da 

Resolução 96/2007 da OAB/MT.CERTIFICADO o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, 

eventual pedido de execução por parte do interessado. Em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 05 de fevereiro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117522 Nr: 6116-27.2016.811.0051

 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: Shirley de Almeida Ramos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Número dos Autos:

 6116-27.2016.811.0051 - 117522

Espécie:

 Previdenciário

Data e horário:

 24 de Janeiro de 2018, às 13:30 horas (MT)

 OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou-se a ausência das Partes, apesar de 

devidamente intimadas.

 DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Tendo em vista a 

ausência injustificada das Partes, INTIME-SE a Requerente, para que, no 

prazo de 10(dez) dias, diga se tem interesse na continuidade do feito. 

Após, CONCLUSOS. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES

Juiz de Direito

 TERMO DE COMPARECIMENTO

No dia 5 de fevereiro de 2018, compareceram à audiência designada as 

seguintes autoridades e testemunhas, estas devidamente 

compromissadas a dizer a verdade, sob as penas da lei.

ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES

Juiz de Direito

 ANA MARIA VIDOTTO MARTINS

Advogada

 ANIZIA DOS SANTOS FIGUEIREDO

Requerente

 JOANA MOREIRA MAGALHÃES

Testemunha

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106140 Nr: 1238-59.2016.811.0051

 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: Maria Jose de Carvalho Farias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1238-59.2016.811.0051 - 106140

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado com os cálculos 

apresentados pela Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 71/72 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

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

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140777 Nr: 741-74.2018.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CXdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Teles Veras - OAB:PI/2021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO:a)INDEFIRO o pedido liminar.b) REMETAM-SE os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para 

designação de sessão de mediação/conciliação entre as partes, quantas 

forem necessárias para viabilizar a solução consensual do conflito (art. 

696, NCPC).c) CITE-SE o requerido, com a faculdade prevista no art. 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado ou Defensor Público, atentando-se 

para o teor do § 2º do art. 695 do NCPC, devendo o mandado conter 

apenas os dados necessários à aludida audiência e estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, nos termos do § 1º do art. 

695 do NCPC. c.1) Considerando que na exordial consta que o genitor da 

infante está recluso, caso essa situação persista até a data da sessão, 

AUTORIZO a requisição do próprio junto ao sistema prisional. c.2) 

CONSIGNE-SE, também, ser assegurado ao requerido a consulta do 

conteúdo do processo a qualquer tempo (art. 695, § 1º, NCPC).c.3) 

REGISTRE-SE, ainda, que se a autocomposição restar infrutífera, os 

requeridos poderão apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). DEVERÃO atentar-se, 

ainda, para o disposto no art. 341 do NCPC.d) INTIME-SE a parte autora, 

via carta precatória, para comparecer a audiência designada.e) 

Transcorrido o prazo para resposta, nos termos do art. 72, II, do NCPC, 

NOMEIO o Dr. Fabrício Guimarães dos Santos – OAB/MT 19868/0 para 

atuar como curador especial do próprio, o qual deverá ser intimado da 

nomeação e no prazo legal, apresentar a respectiva defesa.e.1) ARBITRO 

em favor do causídico os honorários advocatícios no valor 

correspondente a 02 URH, DEVENDO ser expedida a respectiva certidão 

em seu favor, com valor corrigido da verba honorária que lhe é devida(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 89025 Nr: 504-45.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Dario Scarton, João Scarton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:4660-B, 

Andréia Lehnen - OAB:10752-B, CAMILA STOFELES CECON 

SANTANA - OAB:16258, Eloane Valentim Envangelista - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de suas procuradoras, para 

manifestarem acerca das informações juntadas na Ref. 40, referentes a 

busca de bens em nome dos executados pelo sistema INFOJUD, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 77876 Nr: 2778-50.2013.811.0051

 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: Jovelina Antonia Rodrigues de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2778-50.2013.811.0051 (Código 77876).

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Considerando que a parte executada concorda com os valores indicados 

pela exequente, HOMOLOGO o cálculo de fls. 166, na importância total de 

R$ 12.958,22 (doze mil novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois 

centavos), para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

EXPEÇA–SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) de acordo com 

a planilha apresentada às fls. 166, instruindo-o com os documentos 

necessários.

CUMPRA-SE, expedindo o que for necessário.

Campo Verde - MT, 23 de janeiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129454 Nr: 5465-58.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 INTIMAÇÃO do Advogado do réu Dr. Levi Moroz para que no prazo legal, 

ofereça as contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo órgão 

ministerial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114237 Nr: 4402-32.2016.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico Estadual-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Rosemary Grandi 

dos Santos, Antonio Francisco de Carvalho, Ronaldo de Santana Ferreira 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200/B, WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - 

OAB:, Willian Cardoso de Andrade - OAB:13.008/MT, WILLIAN 

CARDOSO DE ANDRADE - OAB:13008

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 4402-32.2016.811.0051 - Cód. 114237

Espécie:

 Carta Precatória / Criminal

Data e horário:

 1 de fevereiro de 2018, às 15:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Promotor de Justiça.

 Ausente o advogado e os acusados, justificadamente, pois solicitaram a 

redesignação do presente feito, conforme se verifica na folha de ref. 37.

DELIBERAÇÕES

A MM. Juíza proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. REDESIGNO a 

presente para o dia 16 de abril de 2018, às 13h30min, devendo os réus 

Rosemary Grandi dos Santos e Antônio Francisco de Carvalho ser 

intimados. Intime-se o advogado, via DJE. O Ministério Público sai 

devidamente intimado. Cumpra-se, expedindo o necessário”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕES

Juíza de Direito

 ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000942-83.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FELIPE GARDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Processo n. 1000942-83.2017.8.11.0051 Certifico que a CONTESTAÇÃO é 

tempestiva. Que impulsiono o feito, a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo legal fazer a impugnação. É o que me cumpre. CAMPO VERDE, 6 de 

fevereiro de 2018 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-58.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA DA HORA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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 13:20 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-23.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA MAIA SOUSA (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)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000224-23.2016.811.0051 Despacho. Vistos etc. Intime-se o 

Requerente para que se manifeste sobre o pagamento efetuado pelo 

Requerido, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem resposta, 

retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 06 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONY DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo as partes, na pessoa de seus procuradores, para comparecer à 

Audiência de Conciliação designada para o dia 09/04/2018, às 13:40 na 

sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde – MT, com as 

advertências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-28.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 273 de 529



JONY DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 14:00 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: 1001270-13.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RAQUEL CAMARGO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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 14:20 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-76.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DE FATIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSERV SERVICOS DE GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE VAZ DA COSTA OAB - GO41818 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010307-76.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A parte 

Requerente, por meio do petitório de ID 6800530, pugna pela 

reconsideração da decisão que deixou de receber o recurso inominado 

em razão da intempestividade, eis que foi levado a erro porque considerou 

a data lançada pelo sistema como prazo para a interposição do recurso. O 

pedido de reconsideração não merece acolhimento. A Lei nº 9.099/95, em 

seu artigo 42, dispõe o seguinte: “O recurso será interposto no prazo de 

dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente”. Entretanto, ainda que 

tenha ocorrido lançamento equivocado no sistema quanto ao prazo, é 

sabido que o oferecimento de recurso inominado é de 10 (dez) dias, 

contados da intimação da sentença. Também não lhe socorre o fato de ter 

constado na decisão que o recurso foi interposto pela Requerente no dia 

23.01.2017, eis que se cuida de mero erro na digitação, constado a data 

do protocolo na data de 23.01.2017 quando o correto é 23.02.2017. Desta 

forma, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela Autora. No 

mais, cumpra-se como determinado na decisão lançada no ID 6660117. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 06 de fevereiro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-95.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA REGINA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo as partes, na pessoa de seus procuradores, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 09/04/2018, 

às 14:40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde – 

MT, com as advertências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-50.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANE CONCEICAO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 15:00 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010931-62.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MASCENA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA VIDA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Decorrido o prazo da suspensão, intime-se o 

Exequente para que se manifeste, sob pena de extinção, em 10 (dez) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 06 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000295-25.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CONCEICAO E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR FLECK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000295-25.2016.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

Intime-se o Exequente para que se manifeste sobre o petitório carreado 

aos autos pelo Executado (ID 5847347), no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo assinalado, com 

ou sem resposta, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010373-56.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE AQUINO ARAGAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT0020725A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 
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executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado na inicial de R$ 2.190,69 (dois mil cento e noventa reais e 

sessenta e nove centavos). 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. 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 penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

06 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020019-27.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL D ABADIA ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8020019-27.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor o indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, conforme pedido de ID 10963149. 

Fica a parte executada 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. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa 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 penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

24 de janeiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-09.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MIGUEL SILVA PILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-58.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

I. PEDRO CARRARO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010121-58.2013.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Consigna-se, inicialmente, que os prazos contra o 

revel que não tem Advogado constituído nos autos correrão da data de 

publicação do ato decisório nó órgão oficial, nos termos do artigo 346 do 

CPC. Desta forma, não havendo necessidade de intimação da parte 

Executada, indefiro o pedido formulado pelo Exequente, por meio do 

petitório de ID 3074581. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 

10(dez) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

06 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-53.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT0019862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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, 24 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010150-40.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR XAVIER & RAZERA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO MALTA CINTRA FRANCA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010150-40.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Compulsando detidamente o presente feito, 

verifica-se que a carta foi encaminhada para o último endereço do 

Executado constante nos autos, sendo que eventual mudança deveria ter 

sido comunicada, conforme determina o parágrafo segundo, do artigo 19 

da Lei 9.099/95. Assim, considero o Executado devidamente intimado. 

Assim, considerando o Executado intimado, DEFIRO o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código 

de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 

4.588,25 (quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco 

centavos ), nas contas existentes da parte Executada - CPF: 

035.857.508-77 e 00.438.576/0001-35. Em seguida, intime(m)-se a(s) 

executada(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-

ção, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou encontrados 

apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, 

intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANE CONCEICAO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)
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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 09/04/2018, 

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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010227-15.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDI ANTONIO CASTANHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FELICI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010227-15.2016.8.11.0051 Execução de Título Extrajudicial 

Decisão. Vistos etc. O Exequente, por meio do pedido de ID 8226588, 

postula pela penhora de veículo do Executado gravado com garantia de 

alienação fiduciária. Como se sabe, o contrato acessório de alienação 

fiduciária em garantia poderá conhecer, ao final, duas hipóteses distintas, 

conforme haja, ou não, o cumprimento integral da obrigação principal. Na 

primeira hipótese, a de pagamento, caberá ao credor fiduciário promover a 

liberação do veículo, restituindo-o sem restrições ao Executado. Nesse 

caso, autoriza-se a penhora de direito para que, ao final, seja ela 

substituída pela do próprio bem. Evidente que, em caso de inadimplemento, 

inexistirá a restituição do bem. Para cumprir o escopo de garantia do 

contrato de alienação fiduciária, ter-se-á, no credor fiduciário, a 

consolidação da posse e da propriedade, mas de forma limitada, apenas 

para autorizar a posterior alienação da coisa em leilão público. Nessa 

hipótese, caberá ao Executado apenas a restituição de eventual saldo 

apurado com a alienação pública da garantia. Evidente que esses dois 

direitos podem garantir outras dívidas assumidas pelo devedor fiduciário. 

Tanto no caso de restituição do bem como no de devolução de saldo 

haverá expressão econômica suscetível de penhora. Assim, nos termos 

do art. 859 do CPC, DETERMINO a penhora dos direitos do Executado 

perante a instituição financeira Banco Daycoval S/A, na condição de 

credor fiduciário do aqui Devedor. INTIME-SE a precitada instituição, na 

pessoa de seu representante local, para que, conforme a hipótese, 

deposite eventual saldo do Executado em conta judicial, vinculada ao 

presente feito, ou para que apresente só em juízo o termo de quitação da 

dívida. SOLICITE-SE da instituição financeira, ainda, informações acerca 

do contrato de empréstimo para o qual se conferiu a garantia fiduciária 

mencionada nesta decisão. A instituição financeira deverá informar a 

existência de eventual penhora anterior. Realizada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, atentando-se quanto ao determinado na decisão 

de ID 1315475. Por fim, cadastre-se no presente feito o Causídico 

constituído pelo Exequente (ID 8226617). Cumpra-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-86.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALIETE LANGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT0020725A 

(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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010371-86.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Compulsando 

detidamente o presente feito, observa-se que a parte Autora não foi 

devidamente intimada para comparecimento à audiência de conciliação 

designada para a data de 01 de agosto de 2016, pois embora tenha 

constado no evento 1995246 a expedição de intimação eletrônica, na “Aba 

Expediente” não consta qualquer registro acerca de intimação. Assim, o 

pedido de extinção do feito pela ausência da Reclamante formulado pela 

Reclamada não merece acolhimento. Quanto a manifestação da 

Reclamada acerca do processamento da recuperação judicial, tal fato, a 

princípio, em nada afeta o presente feito, pois veja-se que nos autos da 

Ação de Recuperação Judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite 

na 7ª Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro – RJ, determinou-se a 

suspensão de todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de 

cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, ajuizadas em 

desfavor da empresa recuperanda, o que não é o caso dos autos, pois 

encontra-se na fase instrutória. Desta forma, designo nova audiência de 

conciliação devendo as partes serem intimadas. Intimem-se as partes e 

seus Advogados, com as advertências de praxe. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-54.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILIANE ANDREA FLEURY OAB - MT0019189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000931-54.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A presente 

ação tramitará sob o rito da Lei nº 12.153/2009. Cite-se a Requerida, por 

meio de seu representante legal, para que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela secretaria, ressaltando que não havendo 

conciliação deverá apresentar contestação em audiência. Em seguida, 

poderá a parte AUTORA oferecer impugnação no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intimem-se. Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Campo Verde-MT, 06 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020037-48.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON RIBEIRO DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)

(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Fica a parte executada 

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. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa 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 penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

06 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000075-27.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SEBASTIAO SANTANA DOMINGOS (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 276 de 529



Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000075-27.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Compulsando 

o presente feito, observa-se que no na decisão de ID 3719174, constou 

equivocadamente a determinação de intimação do Reclamante para se 

manifestar acerca das imagens juntadas ao processo pelo próprio autor, 

quando em verdade, a intimação deveria ser para o Reclamado. Desta 

forma, intime-se o Reclamado para que se manifeste sobre as imagens 

juntadas aos autos pelo Reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito. Por outro lado, o pedido de ID 

4276103 formulado pelo Requerente, em razão do equivoco acima 

mencionado, afigura-se inócuo. Após, decorrido o prazo assinalado, 

remetam-se os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 06 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010251-77.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR LUIZ AGNOLIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010251-77.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Recebo o 

cumprimento de sentença. . Intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da 

dívida, a teor do art. 475-J, do Código de Processo Civil - CPC. 

Transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente planilha de 

débito atualizada, acrescida da multa de 10% prevista no artigo 475-J do 

CPC, requerendo o que entender de direito. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 06 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010227-15.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDI ANTONIO CASTANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PANOSSO OAB - MT6136/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FELICI (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a decisão de Id nº 9430566, impulsiono o feito a fim de 

intimar o autor, na pessoa de seu procurador, para que forneça o 

endereço do Banco Daycoval S/A (credor fiduciário), possibilitando o 

regular andamento do feito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011190-57.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ORMOND UTSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUDNEIA FREITAS ARRUDA OAB - MT0013136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (EXECUTADO)

CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BARBOSA OAB - SP0206319A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intimem-se os(as) 

executados(as) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 

Considerando que a Exequente não possui advogado constituído, não 

havendo razoabilidade em determinar que a própria apresente uma planilha 

de débito atualizada, uma vez que o valor da causa é de até 20 (vinte) 

salários mínimos, esta Subscritora realizou a atualização do débito, nos 

termos da sentença, em anexo. Ficam as partes executadas advertidas 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. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa 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 penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

06 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-36.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS PRESLEY SOBRINHO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intimem-se os(as) 

executados(as) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (ID 

9527679). Fica a parte executada 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. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa 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 penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 06 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-44.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GASPARETTO PRESTES BENDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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Decisão. Visto etc. Primeiramente, RETIFIQUE-SE a certidão de ID 9469623, 

uma vez que o recurso interposto pela parte reclamante é tempestivo, já 

que a publicação da decisão de ID 8836140 no DJE ocorreu no dia 

24.07.2017, tendo sido o recurso interposto no dia 02.08.2017. Assim, 

DEFIRO o pedido de gratuidade lançado pelo Reclamante e o RECEBO no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

INTIME-SE a parte Reclamante para que, no prazo de 10(dez) dias, 

apresente as contrarrazões e após remeta-se o feito à Superior Instância 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 06 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-46.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DE AZEVEDO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada informa o depósito judicial 

voluntário do débito exequendo, pugnando pela extinção e arquivamento 

dos autos. A parte Exequente concorda com o valor depositado pela parte 

Executada, requerendo o levantamento. É o relato. Decido. Dispõe o artigo 

924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. DETERMINO o levantamento do valor depositado nos autos (ID 

10417822), em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela (ID 

10829138). Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

06 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-92.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGRINOR JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO)

LETICIA PINHEIRO FERREIRA OAB - MT0016630A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010940-92.2013.811.0051 Decisão. Vistos etc. As Executadas 

se insurgem quanto à penhora on line realizada nos autos, sustentando, 

em suma, haver excesso de execução e inexigibilidade do título judicial. 

Instada a se manifestar, a parte Exequente pugnou pela improcedência 

das impugnações apresentadas, requerendo o levantamento dos valores 

bloqueados. Decido. No caso telado, constata-se que a parte exequente 

requereu o cumprimento da sentença, pelos danos morais, e aplicação da 

multa diária pelo descumprimento pela obrigação de fazer. A obrigação 

imposta à parte executada foi satisfeita parcialmente, conforme já 

detalhado na decisão de ID 1270095. Em referida decisão, restou 

consignado a não aplicação da multa de 10%, que se refere o artigo 523, 

§1°, do CPC. Além disso, ficou configurado o descumprimento da 

obrigação, o que gerou a implicação da multa diária. Desta feita, após 

analisar detidamente os autos, na decisão de ID 1998987, conclui-se que o 

valor atingido pela multa diária foi excessivo, de modo que tal quantia foi 

reduzida para R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), evitando, 

com isso, o enriquecimento sem justa causa do Exequente, respeitando o 

princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Portanto, reitero 

integralmente as decisões proferidas nos autos, supramencionadas, não 

existindo qualquer excesso de execução, caracterização de 

enriquecimento sem causa ou inexigibilidade dos valores cobrados, os 

quais deverão ser liberados em favor da parte exequente. Da mesma feita, 

em relação à pretensão de declaração de nulidade da cobrança das 

Astreintes, diante da inexistência de intimação pessoal dos Executados, 

nos termos da súmula 410 do STJ, da mesma forma, não merece 

prosperar. Cumpre destacar que a Súmula n. 410 do Superior Tribunal de 

Justiça prevê, como condição necessária para a cobrança de multa pelo 

descumprimento da obrigação, a prévia intimação pessoal do devedor. 

Nesse sentido, infere-se da Súmula 410 do STJ que: “A prévia intimação 

pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de 

multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. No 

entanto, referido entendimento restou modificado pelo próprio Superior 

Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, no sentido de que, após a 

vigência da Lei n. 11.232/05 seria desnecessária a intimação pessoal da 

parte para que se iniciasse o prazo de que disporia para cumprir uma 

obrigação de fazer, podendo ser realizada na pessoa do seu advogado. 

Assim, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça considera que 

a Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicada apenas 

as coisas julgadas anteriores à vigência da Lei 11.232/05, sendo, nesses 

casos, imprescindível a intimação pessoal da parte para o início da 

contagem do prazo de que ela dispõe para cumprir a obrigação de fazer. 

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO A 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO DEVEDOR.DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.INOVAÇÃO RECURSAL. 

INADMISSIBILIDADE. Conforme assentado pela 2ª Seção deste STJ, diante 

do panorama processual estabelecido a partir da Lei 11.232/2005, a 

intimação da parte devedora para cumprimento de obrigação de fazer, sob 

pena de multa diária, pode ser realizada na pessoa do seu advogado, via 

imprensa oficial.- A inovação recursal é vedada em sede de agravo 

regimental.- Agravo não provido". (AgRg no AREsp 102.561/RS, Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 

29/06/2012).” “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO DE ASTREINTES. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO. FIXAÇÃO DE PRAZO. 1. Nos termos da jurisprudência desta 

Corte, após a baixa dos autos à Comarca de origem e a aposição do 

"cumpra-se" pelo Juiz, o devedor poderá ser intimado na pessoa do seu 

advogado, por publicação na imprensa oficial, acerca do dever de cumprir 

a obrigação, sob pena de multa. Não tendo o devedor recorrido da 

sentença ou se a execução for provisória, a intimação obviamente não 

será acerca do "cumpra-se", mas, conforme o caso, acerca do trânsito 

em julgado da própria sentença ou da intenção do credor de executar 

provisoriamente o julgado. Em suma, o cômputo das astreintes terá início 

após: (i) a intimação do devedor, por intermédio do seu patrono, acerca do 

resultado final da ação ou acerca da execução provisória; e (ii) o decurso 

do prazo fixado para o cumprimento voluntário da obrigação (EAg 

857.758/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 

25.8.2011) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

REsp n. 1.113.627/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13-8-13). Sobre o assunto, 

Cândido Dinamarco entende que "diante do total silêncio da lei, é imperioso 

a intimação seja feita pessoalmente ao obrigado, não ao seu patrono", pois 

se trata de intimar a praticar atos que "dependem da atuação pessoal da 

parte". [...] O mandamento contido na Súmula 410 advém de interpretação 

adotada por sua Colenda 2.ª Seção, formada exclusivamente pelas 3.ª e 

4.ª Turmas do STJ. Daí ser importante notar que, em julgamento proferido 

recentemente pela 2.ª Turma (que compõe a 1.ª Seção) resolveu-se 

adotar outra exegese sobre a necessidade de intimação pessoal do 

devedor quando se tratar do início do cumprimento da sentença 

condenatória à obrigação de não fazer. Deveras, adotando a visão 

sistemática sobre a qual acima discorremos, decidiu a 2.ª Turma que "se a 

opção legislativa foi operar o sincretismo processual, trazendo para um 

único processo as fases de conhecimento e de execução, não faz 

sentido que, após toda a tramitação do feito, tendo-se ensejado às partes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 278 de 529



a vasta sistemática recursal disponível, volte-se a impor ao credor o ônus 

de localizar o devedor e de promover a sua intimação pessoal". (Súmula 

410 do STJ: breve análise crítica. Revista de Processo, ano 35, n. 190, p. 

231-256, dez. 2010). Válida, portanto, a intimação da parte Executada 

acerca da cobrança da multa diária fixada por este juízo, uma vez que 

devidamente cientificada por meio de seus respectivos Causídicos. Por 

fim, restando devidamente comprovada a legalidade da penhora realizada 

nos autos, deverá ser a obrigação satisfeita, transferindo-se a quantia 

constrita ao Exequente. Isso posto, julgo inteiramente improcedentes os 

pedidos aduzidos pelos Executados, por meio dos Embargos/Impugnação 

à Execução. Por consequência, DETERMINO, desde já, a liberação do valor 

penhorado nos autos (ID 9275176) em favor do Exequente, em conta 

indicada por ele (ID 10830413), na quantia de R$ 35.200,00 (trinta e cinco 

mil e duzentos reais). Os valores excedentes já foram liberados quando 

da transferência do valor supra mencionado a conta única do Poder 

Judiciário. Por fim, face à quitação do débito, julgo extinto o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde, 06 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-31.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANDINHO FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000260-31-2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme 

comprovante de depósito (ID 10460201). O Exequente, por sua vez, por 

meio da petição de ID 10531369, concordou com o valor depositado, 

pugnando pelo levantamento. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos (ID 

10460201), em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, nos 

termos do petitório de ID 10531369. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-37.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000279-37-2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme 

comprovante de depósito (ID 9730831). O Exequente, por sua vez, por 

meio da petição de ID 10793085, concordou com o valor depositado, 

pugnando pelo levantamento. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos (ID 

9730831), em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, nos 

termos do petitório de ID 10793085. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-11.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MOREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000908-11.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Requerida efetuou o pagamento do valor do acordo, conforme 

comprovante de depósito (ID 10998701). O Requerente, por sua vez, por 

meio da petição de ID 11030671, concordou com o valor depositado, 

pugnando pelo levantamento. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos (ID 

10998701), em favor da parte Requerente, em conta indicada por ela, nos 

termos da petição de ID 11030671. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-46.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ANGELA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000507-46.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme 

comprovante de depósito acostado aos autos (ID 11249831). A 

Exequente, por sua vez, por meio da petição de ID 11384052, pugnou pelo 

levantamento dos valores depositados, o que presume a sua anuência 

com o valor depositado. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 

924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos (ID 

112449831), em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, nos 

termos da petição de ID 11384052. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-86.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA ALVES DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, 06 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010445-43.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGINALDO ROLDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 801445-43.2016.8.11.0051 Execução de Título Extrajudicial 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Uma vez que a parte Exequente, não logrou êxito em localizar 

bens penhoráveis do Executado, é necessário aplicar nesta hipótese o 

previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. “Art. 53. (…) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Por fim, 

observo que, nos procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção 

do feito independe da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: 

“Art. 51. (…) § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Decido. Isso posto, 

JULGO EXTINTA a presente execução de título extrajudicial, na forma do 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. DETERMINO a emissão de certidão judicial de 

existência da dívida, para registro em Cartório de Protesto, de acordo com 

o Provimento 07/2007-CGJ e Enunciado 76 do FONAJE, ou mesmo para 

ajuizamento de nova execução. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 24 de janeiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-98.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, 06 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-30.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, 06 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-52.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, 06 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-28.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON SILVA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, 06 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-64.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-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)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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 
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necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 06 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-72.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CECILIA SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, 06 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54140 Nr: 784-48.2016.811.0029

 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: Comercio de Combustivel Roncador Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Antes de prosseguir com a Assembleia Geral de Credores (artigo 56 da 

LRF), necessária a obediência ao disposto no artigo 7º, § 2º, da LRF 

(petições de fls. 620 e de fls. 464).

2. Proceda a administradora judicial, a operacionalização do dispositivo 

anteriormente citado, conforme a normativa.

3. Após, voltem-me conclusos para apreciação do petitório de fls. 

621/622, se em tempo para AGC.

Intime-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43460 Nr: 2376-35.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Carlos Backes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DALLPIZZOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fl. 86/88 dos autos, mediante as condições nele 

estabelecidas. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial. Custas e honorários conforme o entabulado entre as 

partes. Assim, CANCELO a praça já designada, ante o acordo firmado 

entre as partes. Proceda-se com a baixa em eventuais penhoras. 

Desentranhem-se os documentos originais que instruíram o presente feito, 

devendo os mesmos serem substituídos por cópias, e entregues ao 

executado, conforme requerido no acordo. Comuniquem-se os leiloeiros 

nomeados do presente acordo. Após as anotações de praxe, 

arquive-se.Às providências. Cumpra-se.Canarana, 24 de janeiro de 

2018.Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 2246 Nr: 735-03.1999.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamfil Piatkov, Efrosina Anufrief Piatkov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/MT, Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:22819/PR, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos a 

fim de intimar o exequente para que se manifeste, requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59074 Nr: 452-47.2017.811.0029

 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: VGSdC, VDdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 452-47.2017.811.0029 (59074)

Vistos etc.

 Indefiro por ora o pedido do Ministério Público da cota retro.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de abril de 2018 

às 13h00min (horário oficial do MT), momento em que será procedido o 

depoimento pessoal das partes, bem como oitiva de testemunhas.

 Intimem-se as partes para que, querendo, tragam aos autos rol de 

testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as eventuais 

testemunhas arroladas pelas partes, sejam intimadas na pessoa de seus 

Procuradores para compareceram à referida solenidade, exceto se o 

requerido for representado pela Defensoria Pública.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 26 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64537 Nr: 3581-60.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:OAB/MT 15.152

 Autos nº. 3581-60.2017.811.0029 (64537)

Vistos, etc.

 Por equivoco no despacho anterior constou o nome do réu para ser 

inquirido em audiência, sendo o correto ZENILDA MARIA VIEIRA DOS 

SANTOS.

 Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 25 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 41349 Nr: 117-67.2013.811.0029

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcio Flávio Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Schneider Garcia 

Salamoni - OAB:, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito 

(certidão de fls. 26), julgo extinto os presentes embargosa.

Custas processuais ou honorários advocatícios, na forma determinada na 

r. decisão de fls. 21/25.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47980 Nr: 578-68.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumprida todas as deliberações, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações pertinentes.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99149 Nr: 5371-94.2017.811.0024

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE DE SOUZA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 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, providenciando o depósito da diligência do Oficial 

de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 54512 Nr: 2838-41.2012.811.0024

 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: Rafael de Menezes, Guilherme de Menezes, Raquel de 

Menezes Lobes, Catarina Zeitounlian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamir Fernando Jardim Prates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848-B, Heytor Moreira dos Santos - OAB:15212/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 Vistos etc.

Cumpra-se conforme item V e seguintes de fls. 820/820v., sob pena de 

preclusão da prova.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32837 Nr: 2175-97.2009.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basilia Santana de Oliveira

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) 

dias, sob as penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101950 Nr: 449-73.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAdF, AAAdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AANdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSI MARI GIACOMONI BEUX - 

OAB:13469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Autos em segredo de justiça de acordo com o art. 189, II, do CPC, devendo 

a secretaria proceder à devida anotação no Sistema Apolo.

Exige a Lei de Alimentos a prova pré-constituída do parentesco ou a 

obrigação de alimentar do devedor (art. 2º da Lei 5.478/68). Ora, 

compulsando detidamente os autos, vê-se que tal se deu regularmente, 

consoante se observa à ref. 1.

 Assim, arbitro os alimentos provisórios no valor de 2 (dois) salários 

mínimos mensais em favor do requerente, a partir da citação. Intime-se a 

representante legal do menor para apresentar conta para depósito dos 

valores e, após, oficie-se ao órgão pagador para desconto em folha.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 

13/3/2018, às 14h00 (horário de Mato Grosso).

Cite-se o réu por Carta de Citação, conforme determina o art. 5.º §2.º da 

Lei 5.478/68 e intimem-se a autora a fim de que compareça à audiência, 

acompanhada de seus advogados e no máximo 3 (três) testemunhas cada 

(art. 8.º da Lei 5.478/68), independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a 

daquele em confissão e revelia.

Concedo ao requerido o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar 

contestação, se assim o quiser, contados da juntada aos autos do AR, 

conforme disciplina o art. 5.º §1.º da citada lei.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33646 Nr: 2660-97.2009.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaurino Odosio de Pinho

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Intimem-se com as advertências do art. 485, III, §1º, do CPC.

Certifique-se eventual decurso de prazo e façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33596 Nr: 2625-40.2009.811.0024

 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 Arruda dos Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, principalmente o teor dos documentos de fls. 57/58, 

observo que não foi juntado ao processo qualquer mídia para 

armazenamento dos depoimentos colhidos de forma áudio visual, ademais, 

tendo em vista que o ato se deu no ano de 2011, e regularmente os 

computadores de sala de audiência são substituídos para manutenção, ou 

por defasagem de tecnologia, entendo que se faz necessária a nova 

realização do ato. Desta forma, designo audiência para o dia 28/2/2018, às 

13h30 (Horário de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe 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”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 73161 Nr: 1588-65.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Francisco da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Intime-se a parte impugnada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresente réplica à impugnação apresentada pelo INSS, em 

19.10.2017.

II. Havendo concordância da parte impugnada quanto aos valores 

apresentados pelo INSS, expeça(m)-se, sendo o caso, a(s) pertinente(s) 

requisição(ções) para pagamento, independentemente de nova 

determinação.

III. Após, tornem-me os autos conclusos.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 92573 Nr: 2232-37.2017.811.0024

 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: ELIZANGELA ROSA DA SILVA CALDAS, Evilázio de 

Cerqueira Caldas.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

I. Aberta a presente audiência, denota-se que o interditando encontra-se 

ausente em razão de sua condição especial e médica. Portanto, para 

efetivamente consolidar a presente curatela, nomeio o Dr. João Leopoldo 

Baçan, CRM/MT 5753, para no prazo de 10 (dez) dias atestar a condição 

física e mental do senhor interditando Evilázio de Cerqueira Caldas.

II. Com a juntada do relatório médico, dê-se vista a Defensoria Pública na 

qualidade de curadora da lide e depois ao Ministério Público, ambos, para 

apresentação das Alegações Finais, no prazo sucessivo de 5 (cinco) 

dias.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71317 Nr: 831-71.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildes da Silva Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAAE - CHAPADA DOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luís Domingos da 

Silva - OAB:4.907B

 Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° 

da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da 2ª Vara desta Comarca para processamento 

desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Proceda-se à imediata redistribuição da ação na forma da 

Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e anotações necessárias na 

distribuição do sistema Apolo.Intime-se a parte autora.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71762 Nr: 1007-50.2015.811.0024

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine Mendes Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais, para declarar 

extinta a obrigação referente ao cheque n° 850023, conta 25282, Banco 

do Brasil S/A. Dessa forma, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Conforme o 

caso, oficie-se ao SERASA e/ou ao SPC e/ou ao SCPC determinando a 

retirada do nome da parte requerente de seus cadastros, relativamente 

ao(s) débito(s) acima descrito(s), no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Quanto 

aos valores consignados nos autos, proceda-se na forma do art. 548, I, 

do CPC/2015.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), 

ficando sua exigência suspensa em razão da justiça gratuita que lhe 

defiro neste momento.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso independentemente de novo despacho.Transitada 

em julgado e não havendo pedido de cumprimento de sentença em 15 

(quinze) dias, arquivem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99947 Nr: 5810-08.2017.811.0024

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Libio Alcantra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonina Lopes de Almeida 

Martelli - OAB:12.929/MT, Weliton de Almeida Santos - 
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OAB:20.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Acolho a emenda, o que faço para receber a inicial.

 II. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita (art. 98 do CPC).

 III. Expeça-se mandado de constatação para verificação acerca dos fatos 

apresentadas pelo autor.

 Deverá o Sr. Oficial de Justiça elaborar auto de constatação apontando, 

objetivamente, acerca da existência da alegada obstrução à servidão de 

passagem. Para ilustrar a situação fática existente no local, o Meirinho 

deverá instruir o aludido auto com reproduções fotográficas do local.

 IV. Após, venham os autos imediatamente conclusos para análise do 

pedido liminar.

 V. Expeça-se o necessário.

 VI. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101761 Nr: 359-65.2018.811.0024

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Roberto Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente não logrou 

êxito em comprovar a constituição em mora do devedor, uma vez que não 

há nos autos qualquer documento que evidencie a notificação 

pessoalmente acerca do débito exequendo no endereço indicado no 

contrato, uma vez que o AR apresentado nos autos foi devolvido pelo 

motivo ‘não procurado’.

 Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO 

DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM 

MORA DO DEVEDOR - PROCESSO EXTINTO SEM MÉRITO – RECURSO 

DESPROVIDO. ‘É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos 

contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão 

do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a 

efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. 

Agravo regimental não provido.’ (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 09/05/2016). Sendo a parte devidamente intimada para 

cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta 

a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, 

com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil.” (TJ/MT, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Ap 66657/2017, Relatora Desembargadora 

Nilza Maria Pôssas de Carvalho, DJe 25.9.2017)

II. Desta feita, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (dez) 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos documento hábil a 

demonstrar a notificação extrajudicial do devedor quanto ao débito 

exequendo, sob pena de indeferimento da inicial.

III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17998 Nr: 679-04.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Rutkoski - 

OAB:146.114/SP

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento às 

determinações legais, intimando o advogado do exequente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, retirar os Termos de Penhora expedidos e 

providenciar a averbação no cartório competente, na forma do art. 844, do 

CPC, e juntar comprovante nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme determinado na sentença de f. 267.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 67242 Nr: 2702-73.2014.811.0024

 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: Balbina da Silva Jeric, Kurt Heime Jeric

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josef Wanderstappen, Franz Parschalk, João 

José da Cruz Pereira, José Paulino Alves, João Eudes Paulino Alves, 

Gustavo Alberto Corrêa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabeth Macedo Silva - 

OAB:6912/MT, João Jacques da Costa - OAB:OAB/MT 7.318-E

 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 para o ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76739 Nr: 3199-53.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cibele França da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Silva de Souza, Anderson Silva de 

Souza, POdS, Silma Aparecida Lira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT

 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 

certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82192 Nr: 2003-14.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Denys Monteiro Roder

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344, Paulo Denyss Monteiro Roder - 

OAB:OAB/MT 4175

 Vistos, etc.

I. DEFIRO o pedido de levantamento do valor depositado a título de fiança, 

o que deverá ser feito, exclusivamente, após ser certificado o trânsito em 

julgado da sentença.

II. Para viabilizar o referido levantamento, o denunciado deverá informar 

conta para depósito e número de CPF do titular da respectiva conta, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser declarada a perda em favor do 

FUNPEN/MT.

III. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o 

levantamento do valor da fiança.

IV. Decorrido, sem resposta, o prazo assinalado no item II, DECLARO, 

desde já, o perdimento da importância depositada, em favor do Fundo 

Penitenciário de Mato Grosso – FUNPEN/MT.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 90263 Nr: 1264-07.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra, Angelina Benedita 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro, Tatiany de Almeida 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 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 

certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99774 Nr: 5725-22.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Civil do Pantanal Shopping

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGC COMERCIO LTDA EPP, Claudio Odair 

Penasso, GLAUCIA SANTA CESTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados do requerente pela 

imprensa para que no prazo de 15 (quinze) dias manifestar/providenciar a 

guia do depósito de diligências ao referido Oficial, nos termos do Prov. 

07/2017-CGJ, emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101698 Nr: 331-97.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° 

da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da 2ª Vara desta Comarca para processamento 

desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Proceda-se à imediata redistribuição da ação na forma da 

Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e anotações necessárias na 

distribuição do sistema Apolo.Intime-se a parte autora.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101862 Nr: 416-83.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Recebo a inicial.

II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

base no artigo 98 do CPC/2015.

III. Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o 

necessário no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se 

enquadra na hipótese no art. 1.048, I, do CPC.

IV. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários para 

sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 

1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo.

Com efeito, considerando os elementos de cognição existentes nos 

presentes autos, constata-se que não se faz presente, prima facie, a 

probabilidade do direito invocado, pois, in casu, infere-se imprescindível 

que a prova testemunhal complemente a documentação existente nos 

autos no sentido de comprovar o implemento de todos os requisitos legais 

necessários à concessão do benefício almejado.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

V. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual 

a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, em 

nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação.

VI. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 (trinta) 

dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC).

VII. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC).

VIII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17994 Nr: 684-26.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Rutkoski - 

OAB:146.114/SP

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento às 

determinações legais, intimando o advogado do exequente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, retirar os Termos de Penhora expedidos e 

providenciar a averbação no cartório competente, na forma do art. 844, do 

CPC, e juntar comprovante nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme determinado na sentença de f. 267.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72852 Nr: 1468-22.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleri Jaci de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rural S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB 11.0656-A

 Diante do exposto, acolho a preliminar de inépcia da inicial, levantada pela 

parte requerida, o que faço para JULGAR EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/2015.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais 

remanescentes, ficando sua exigibilidade suspensa em razão da justiça 

gratuita, deferida em 26.6.2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74032 Nr: 1931-61.2015.811.0024

 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 OLAVO PEREIRA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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 I. Intime-se a parte impugnada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresente réplica à impugnação apresentada.

II. Havendo concordância da parte impugnada quanto aos valores 

apresentados pelo INSS, expeça(m)-se, sendo o caso, a(s) pertinente(s) 

requisição(ções) para pagamento, independentemente de nova 

determinação.

III. Após, tornem-me os autos conclusos.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75820 Nr: 2768-19.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Intime-se a parte autora, por intermédio das advogadas constituídas 

para que esclareçam quanto ao teor da certidão de 15.12.2016, a qual é 

certificada a impossibilidade de realização do estudo psicossocial, sob 

pena de extinção do feito, uma vez que cabe às partes, nos termos do art. 

6° do CPC, cooperar para duração razoável do processo.

 II. Esclareço que, em nada requerendo, o processo será extinto por 

ausência de interesse processual, uma vez que é aguardada a realização 

do estudo psicossocial desde a data de 1.9.2016.

III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78046 Nr: 377-57.2016.811.0024

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

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que apresente nos autos no prazo de 10 dias, a certidão de 

casamento do falecido, conforme requerido pelo INSS, em 04/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97588 Nr: 4714-55.2017.811.0024

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Francisco Regis dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste quanto à certidão de 22.11.2017, sob pena de extinção do feito.

II. Por oportuno, INDEFIRO a inscrição de restrição no portuário do veículo 

junto ao sistema Renajud, pois se trata de medida excepcional, não 

devendo ser admitida enquanto a parte não tenha demonstrado que 

esgotou os meios de localização do bem objeto do contrato de alienação 

fiduciária.

III. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38805 Nr: 1270-24.2011.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Abadia Souza, Wellinton Junior Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Miranda de Araújo

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

INSS, para devolução dos autos nº 1270-24.2011.811.0024, Protocolo 

38805, 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.: 36299 Nr: 2030-07.2010.811.0024

 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: Tereza Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Jacqueline Amorim de Almeida - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARLI APARECIDA 

DA COSTA, para devolução dos autos nº 2030-07.2010.811.0024, 

Protocolo 36299, 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.: 37250 Nr: 3841-36.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olécio de Assis Garrucho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARLI APARECIDA 

DA COSTA, para devolução dos autos nº 3841-36.2009.811.0024, 

Protocolo 37250, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho prolatado nos autos 

ID 11550258, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 6 de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010029-64.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente do despacho prolatado nos 

autos ID 11526184. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de fevereiro de 2018. 

Madalena de Moraes Savassa Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-39.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAVAJ TRANSPORTES AEREOS REGULARES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 11507671 , para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 6 de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DA SILVA SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de 

Conciliação designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2018 Hora: 

13:45, bem como da decisão ID 11504936, devendo comparecer 

acompanhados de seu constituinte. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de 

fevereiro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DA SILVA SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte da parte promovente 

Audiência de Conciliação designada para Tipo: Conciliação Sala: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/02/2018 Hora: 14:00 ,bem como da decisão ID: 11504999, devendo 

comparecer acompanhado de seu constituinte. Chapada dos 

Guimarães-MT, 6 de fevereiro de 2018.Madalena de Moraes Savassa 

Neves-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-58.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GASPARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte da certidão prolatada nos autos ID 

10254065. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de fevereiro de 2018. Madalena 

de Moraes Savassa Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-98.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IREDIANA DE SOUZA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO ALVES OAB - MT6783/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte promovente Audiência de 

Conciliação designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2018 Hora: 

14:15 , bem como do despacho ID: 11505935, devendo comparecer 

acompanhado de seu sua constituinte. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de 

fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-94.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR LUIZ DO REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a 

manifestação de quitação do executado. Chapada dos Guimarães-MT, 6 

de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-12.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO CUNHA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2018 Hora: 14:30 ,bem como 

despacho ID: 11505497, devendo comparecer acompanhado de seu 

constituinte. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de fevereiro de 2018. 

Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-94.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA YAMAURA FELISARDO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte promovente para se 

manifestar nos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da 

correspondência devolvida pelos Correios, requerendo o que de direito. 

Madalena de Moraes Savassa Neves. Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-71.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GONCALVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO TRENTO OAB - PR73745 (ADVOGADO)

DIEGO JOSE BALDISSERA OAB - PR73754 (ADVOGADO)

RUBENS APARECIDO DE SOUZA JUNIOR OAB - PR73758 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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NILEA FLEURY DIAS (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da correspondência 

devolvida pelos Correios, requerendo o que de direito. Madalena de 

Moraes Savassa Neves. Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-63.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EMINEIA DE MOURA HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

patricia neves (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Data: 27/02/2018 Hora: 14:45 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 6 de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves - Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95756 Nr: 3823-34.2017.811.0024

 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): Alaerte Luiz de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA JANE BRANDAO 

MARTINS GARCIA - OAB:7580

 Vistos, etc.

Trata-se de queixa-crime proposta por Luiz Paulo Siqueira da Silva, para 

apurar a suposta prática dos delitos cometidos por Alaerte Luiz de Freitas.

O douto representante do Ministério Público, em audiência preliminar de fl. 

52, requereu a homologação do acordo entabulado pelas partes de fl. 52. 

E a extinção de sua punibilidade na forma do art. 74, parágrafo único, da 

Lei 9099/95.

 É o relatório.

Decido.

 Com razão o representante do ‘parquet’, levando-se em conta a 

conciliação entre as partes e a retratação da parte autora.

 Homologo o acordo entabulado entre as partes em audiência preliminar de 

fl. 52. Declaro extinta a punibilidade do autor do fato ALAERTE LUIZ DE 

FREITAS com base no art. 74, parágrafo único, da Lei 9099/95.

Após, proceda-se as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002239-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & VAZ LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 1002239-57.2017.8.11.0009; 

Valor causa: R$ 9.120,30; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: ARRESTO (178). 

Parte Autora: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, LIDER 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI Parte Ré: SILVA & VAZ LTDA - 

ME Impulsionamento deste feito para intimar o(a)(s) advogado(a)(s) da 

parte autora, para que manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, quanto 

ao teor do Ofício 170/2018, do Juízo Deprecante Id. 11612384, para as 

providências, e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

anômala da ação, por falta interesse no prosseguimento do feito. 

Colíder-MT, 06 de fevereiro de 2018. ERITON ANDRADE DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001960-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO WILLIANS PAIVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 1001960-71.2017.8.11.0009; 

Valor causa: R$ 17.132,31; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E 

APREENSÃO (181). Parte Autora: BANCO DAYCOVAL S/A Parte Ré: 

EVANDRO WILLIANS PAIVA Impulsionamento destes autos, para intimação 

da parte ré, por seu advogado, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queira, 

manifestar-se quanto a petição e documentos juntados pela parte autora 

Id. 11532333 e 11532356. COLÍDER, 6 de fevereiro de 2018. ERITON 

ANDRADE DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO BAPTISTA, 

S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002156-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DOS SANTOS SANTANA (AUTOR)

A. D. S. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LEITE DE ACCACIO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 1002156-41.2017.8.11.0009; 

Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Parte Autora: AMANDA DOS SANTOS DE ACCACIO, 

DENISE DOS SANTOS SANTANA Parte Ré: EDER LEITE DE ACCACIO 

Intimação da parte autora, por seu advogado, Dr. Claudio Leme Antonio, da 

decisão Id. 11401059, abaixo transcrita, bem como, para manifestar-se, no 

prazo de 5(cinco) dias, quanto a certidão do oficial de justiça na CP 

0100013-56.2018.8.20.0159, Id. 11664385 e 11664516, indicando o atual 

paradeiro da parte ré, e requerendo o que de direito, sob pena de extinção 

anômala do feito. Despacho: "Vistos. Considerando a necessidade de 

readequação da pauta de audiências, REDESIGNO para o dia 15 DE 

MARÇO DE 2018, às 10:00H, a audiência anteriormente agendada. 

Cumpra-se no que couber a decisão anterior. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder, 18 de janeiro de 2018." COLÍDER, 6 de fevereiro de 2018. ERITON 

ANDRADE DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO BAPTISTA, 

S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Expediente

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MALICE, ADEMILSON PERES, ADEMIR PEREIRA 

DA SILVA, ADILSON BANIN, AILTON ROBERTO DOS SANTOS, ELIZEU 

PORFIRIO DE CARVALHO, ANTONIO DE LA MORENA TAMANINI, ALAERCE 

INOCENCIO DE SÁ, ANTONIO LOURENÇÃO NETO, ANTONIO LUCIANO DA 

SILVA, APARECIDO RIBEIRO PINTO, EDIMILSON RODRIGUES, EDIPO 

GUSTAVO BRAZ PINTO, ELCIO MARQUES FERNANDES, ELENITA ALVES 

DE DEUS PERES, MARIA ELIANA LEAL, EVA MARLY BAMBIL DA SILVA, 

FLAVIO LUIS SIEBERT, JUBILEU FELIPE DIAS, JOSÉ ANTONIO SUDRE 

FILHO, MARCO ANTONIO STRAZZA, GILSON FILIPPINI, JOSÉ PASCOAL 

MÁXIMO RIBEIRO, NATALINO APARECIDO DE SOUZA PINTO, 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, JOSE EDEZO RIBEIRO, IZAQUE 

SAUGO, MIGUEL BRANDÃO DE ALMEIDA, SIRLEY DO CARMO DA SILVA, 

NAIR SAUGO DE MELO, VENICIO JOSÉ DOS SANTOS, ODAIR JOSE 

STRAZZA, MAURICIO OLIVEIRA DA COSTA, ODAIR LEMES SOARES, 

RAIMUNDO MAFRA NETO, DIRCEU APARECIDO MONTEIRO BONIN, JOSÉ 

DAMIÃO BARBOZA, NILSON DA SILVA TEIXEIRA, JOÃO HENRIQUE 

THOME FERRAZ, MARIO SAUGO, PAULO FERREIRA MOURÃO, OSVALDO 

PEREIRA DA SILVA, JAIR FLO DA SILVA, LEANDRO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA, GENTIL FRANCISCO MILITÃO, JOSÉ APARECIDO DA SILVA, 

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, JOSE FRANCO DE SOUZA, MARCIA CESARIO 

TAMANINI, MARCOS MACARIO, NONATO PEREIRA ROCHA, ROSANI 

CAVALLARI, WALDIR DA SILVA, SIDINEI TEODORO DE PAULA, SEVERINO 

LAGNI, VAGNER DA SILVA PINTO, 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.

DEFIRO o pedido dos autores à fl. 5.561.

Ante a propalada ausência de recursos financeiros da parte autora para 

recolher, neste momento, as custas e despesas processuais, bem como 

os honorários periciais, determino a liberação imediata dos valores 

depositados judicialmente e vinculados a este processo.

Em seguida, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntem aos autos os comprovantes dos respectivos recolhimentos, 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, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93854 Nr: 1956-22.2015.811.0009

 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: MAYKON JHONATA EVANGELISTA FELSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46059 Nr: 2876-74.2007.811.0009

 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: PAULINO NANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 2876-74.2007.811.0009.

Código Apolo nº: 46059.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Paulino Nandi, em face 

do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS alegando, em síntese, que 

transitado e julgado a sentença, a Autarquia Federal não efetuou o 

pagamento determinado na r. sentença.

Intimada, a executada apresentou (fls. 235-245) impugnação à execução, 

onde discorda com cálculo apresentado pelo exequente e, 

consequentemente apresenta cálculo com os valores que entende ser 

devidos.

Em seguida, à fl. 248, a parte exequente manifestou concordância com o 

cálculo apresentado pela executada.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Tendo em vista que a exequente concordou com o cálculo apresentado 

pela executada, a expedição de RPV é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 241-243, e, por 

consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

Com a juntada do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a 

devida vinculação dos valores, e, em seguida INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar pelo que entender de direito.

Às providências.

Colíder, 05 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87448 Nr: 847-07.2014.811.0009

 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: CILSO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - 

CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430, GILSON APARECIDO ROSSETO - OAB:OAB/MT 

12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:MT - 16.666-A, MARÍLIA GABRIELA SILVA DANI - 

OAB:119.113

 Autos nº: 847-07.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 87448.

 Vistos, etc.

Diante do petitório de fl. 636, o qual informa a impossibilidade do 

comparecimento da parte autora na audiência designada, devidamente 

justificada (fl. 637), DEFIRO como requer.
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 Portanto, com fulcro no artigo 362, inciso II do CPC, REDESIGNO à 

audiência para o dia 04 de abril de 2018, às 16h00min.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

DETERMINO QUE A CÓPIA DO PRESENTE SIRVA, NO QUE COUBER, COMO 

MANDADO E OFÍCIO.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89063 Nr: 2196-45.2014.811.0009

 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: LINDAURO GONÇALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DA CUNHA, JURANDIR JOSÉ 

BETARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiane Lemos Ibanez 

Barbosa - OAB:5634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, Luiz André Bezerra Marques de Sá - 

OAB:8376-B/MT, LUIZ FERNANDO LOPES - OAB:MT 19.949

 Autos nº: 2196-45.2014.811.0009.

Código Apolo: 89063.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizado por Lindauro Gonçalves Neto 

contra José Pereira da Cunha e Jurandir José Bet Arelli, no qual pretende 

o reconhecimento de posse e a restituição dos animais penhorados nos 

autos do processo de execução em apenso.

Às fls. 337-338, o embargante noticia o não cumprimento da liminar de 

restituição das reses penhoradas, requerendo o revigoramento da liminar 

com aplicação de multa.

Em audiência de instrução realizada o embargado requer a revogação da 

liminar concedida.

É o breve relato.

 Decido

Primeiramente, vale registrar que não esta magistrada não vislumbra a 

ocorrência de alegado assédio processual pela parte embargante, isto 

porque os endereços indicados nos atos, em que pese a frustação de 

localização destes, por si só, não indicam a causa de fraude, devendo a 

alegada fraude ser devidamente comprovada nos autos, bem como pelo 

fato do próprio embargante se comprometer em trazer as testemunhas à 

solenidade que foi redesignada.

 Superada esta questão e diante da especificidade da causa, bem como 

pela redesignação da audiência de instrução para o dia 28/02/2018, 

postergo a análise sobre a aplicação de multa pelo descumprimento da 

liminar até a data da referida solenidade.

Em que pese a revelia do réu Jurandir José Bertelli, diante da relevância de 

seu depoimento pessoal, INTIME-SE pessoalmente, para querendo, 

comparecer à solenidade redesignada, bem como INTIME-SE seu 

procurador constituído nos autos.

Sirva-se a presente decisão, como MANDADO e OFÍCIO, no que couber.

Colíder, 05 de fevereiro de 2018

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93942 Nr: 2024-69.2015.811.0009

 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): AGROPECUÁRIA CAROLMILA LTDA, IVANA 

CARNELOS BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos nº 2024-69.2015.811.0009.

Código Apolo nº 93942.

Vistos, etc.

Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública em 

face de Agropecuária Carolmila Ltda, objetivando a reparação de dano 

ambiental, ambos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15-342.

A inicial fora recebida à fl. 343-345.

Entre um ato e outro, aportou petição das partes às fls. 387-392, 

informando que entabularam acordo, bem como requerendo sua 

homologação e, consequentemente, a extinção do feito com resolução do 

mérito.

Vieram os autos conclusos.

 Fundamento e decido.

1- Analisando os autos, verifica-se que as partes, no momento da 

formalização do acordo, estavam devidamente representadas, 

estabelecendo, desta forma, parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentam 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 EXTRAJUDICIAL 

de fls. 343-345, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença, ressalvando eventual direito 

de terceiros e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, ”b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

2- Sem custas.

3- Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

4- Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Colíder/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97540 Nr: 490-56.2016.811.0009

 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: EDSON LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81668 Nr: 2756-55.2012.811.0009

 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: MARIA ALICE PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.
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 Diante do retorno dos autos do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de quinze (15) dias, pugnar pelo que 

entender de direito.

 Em nada sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92982 Nr: 1306-72.2015.811.0009

 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: NOBORU TOMIYOSHI, MILTON HIROMASSA 

TOMIYOSHI, NEUZA MUNIZ TOMIYOSHI, ANA ARAKAKI TOMIYOSHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON HIROMASSA TOMIYOSHI, NEUZA 

MUNIZ TOMIYOSHI, NOBORU TOMIYOSHI, ANA ARAKAKI TOMIYOSHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, IVAN ECHEVERRIA NETO - OAB:MT 22.187, NEUMA 

TEREZINHA P CIELO - OAB:, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B, Renato Seichi Tomiyoshi - OAB:MT 22.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN ECHEVERRIA NETO - 

OAB:MT 22.187, Renato Seichi Tomiyoshi - OAB:MT 22.074

 Autos nº: 1306-72.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 92982.

Vistos, etc.

1. Compulsando os autos, verifica-se que foram apresentadas as 

respectivas impugnações às contestações oferecidas na ação principal, 

bem como na reconvenção.

Registre-se, também, que às fls. 995-996, Bruno Mertens informou nos 

autos que realizou acordo com o requerente, no qual prorrogou o 

pagamento que deveria ser depositado em juízo, para 20/06/2018, desta 

feita restou prejudicado o requerimento dos reconvintes às 988-989.

2. É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

ISSO POSTO, de acordo com as considerações supra INDEFIRO o pedido 

de reconsideração de fls. 991-992 e 1000-1002, mantendo a decisão que 

deferiu a concessão de liminar, tal como foi proferida.

3. 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.

Colider/MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 91406 Nr: 243-12.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE DAYANE CARRARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 INTIMAÇÃO do advogado de defesa para no prazo legal apresentar suas 

alegações fianis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 37194 Nr: 3703-56.2005.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDELINO RODRIGUES DOS REIS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Vistos, etc.

1. Em atenção ao princípio do contraditório abra-se vista a defesa para 

que diga acerca da manifestação ministerial de fls. 262/270.

Cumpra-se. COM URGÊNCIA por tratar-se de processo da meta 2.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 81398 Nr: 2473-32.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 2473-32.2012.811.0009 – Código nº. 81398

Sentença

Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia contra o acusado Antônio Alves dos Santos, devidamente 

qualificado nos autos, por suposto cometimento da infração prevista no 

art. 303 c/c art. 291, §1º, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

A denuncia foi recebida em 23.08.2013 (fls. 107/112) em relação ao crime 

previsto no artigo 303 do CTB, bem como determinado o arquivamento em 

relação ao crime do artigo 306 do CTB.

Após várias tentativas de citação do acusado, foi apresentada resposta à 

acusação em data de 15/03/2016, tendo o processo seguido seu regular 

trâmite.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, percebo que já se operou a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado. Vejamos.

 Conforme disciplina o art. 109, V, do CP, a prescrição ocorrerá em 04 

(quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, 

não excede a dois.

 Diante disso, já tendo decorrido o lapso temporal de mais de 04 (quatro) 

anos desde o recebimento da denúncia, e não sobrevindo quaisquer 

outras das causas impeditivas ou interruptivas, forçoso o reconhecimento 

da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, sendo 

inócua a continuidade do processo.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c 109, 

inciso V, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva do acusado 

Antônio Alves dos Santos devidamente qualificado nos autos, em relação 

ao crime que lhe é imputado neste processo.

 Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro na forma da CNGC.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas e 

anotações de estilo.

 Ciência ao MP.

Desnecessária a intimação do requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Colíder-MT, 16 de janeiro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93221 Nr: 1481-66.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:OAB-MT 6499

 Entretanto, cumpre-me salientar, que o pedido requer autorização para 

manter-se afastado da comarca pelo período de 4 a 15 de fevereiro de 

2018, sob o argumento de que neste período estará ocorrendo as 

festividades relacionadas a formação de sua filha. Todavia, a sustentação 

carece de documentos comprobatórios capazes de alicerçar o 

deferimento do pedido, pois, junto a petição veio tão somente um 

documento dando conta do endereço da filha do réu e outro indicando a 

data da colação de grau.Portanto, DEFIRO parcialmente o pedido formulado 

por Edson José Malimann, para autorizá-lo a se ausentar desta comarca 

de Colíder/MT, tão somente no período de 04/02/2018 a 06/02/2018.Dê 

ciência ao MPE.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 30046 Nr: 1416-57.2004.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES ALVES DIONISIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 O Código Penal disciplina o seguinte: “Art. 114 - A prescrição da pena de 

multa ocorrerá: I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada 

ou aplicada; II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena 

privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente 

cominada ou cumulativamente aplicada.”No presente caso, o réu foi 

condenado à pena de 01 ano de reclusão, de modo que a prescrição, 

conforme disciplina ao art. 109, IV, do CP, é de 03 anos. Assim, 

considerando que a sentença transitou em julgado em 06/12/2010, 

conforme certificado à fl. 175, a prescrição da pena de multa ocorreu em 

06/12/2013.Posto isso, DECLARO a prescrição das custas judiciais, bem 

como da pena de multa.Ao arquivo com as anotações e baixas de estilo, 

lembrando-se que não há custas a serem anotadas

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002303-67.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Outros Interessados:

VERA LUCIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002303-67.2017.8.11.0009 Parte Autora: AUTOR: ANA MARIA DA SILVA 

Parte Ré: RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

COLIDER, ESTADO DE MATO GROSSO . Finalidade: Intimar as parte(s), 

através do Procurador(a)/Defensor(a)/Advogado(a) sobre a Petição e 

nota fiscal nº 201800000000597 apresentada pela Fundação de Saúde 

Comunitária de Sinop, Ids. 11651636, 11651699, 11651713, 11651728 e 

11651866, referente aos procedimentos pleiteados na inicial, para 

manifestarem o que entender de direito, no prazo legal. COLÍDER, 6 de 

fevereiro de 2018. ANA MARIA GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000116-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000116-52.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: ANA MARIA DE 

ARAUJO FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 15 de 

março de 2018 às 13h20min, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). 

A intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na 

pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-51.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000129-51.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ICARO 

FERREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A, TELEMONT 

ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 15 de março de 2018 às 15h40min, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONI EDISON RIBEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000115-67.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: RONI EDISON RIBEIRO 

DA COSTA FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos 

autos para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

15 de março de 2018 às 13h00min, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS DIAS (REQUERENTE)

AERLEN RICARDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 292 de 529



MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE CARRARO (REQUERIDO)

NATALIA VICARIO ALCANTARA (REQUERIDO)

ANDRE DELLA GIUSTINA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000098-31.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: OSEIAS DIAS, 

AERLEN RICARDO DIAS Parte Ré: REQUERIDO: NATALIA VICARIO 

ALCANTARA, ANDRE DELLA GIUSTINA - ME, EDILAINE CARRARO. 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 08 de março 

de 2018 às 16h00min, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-62.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DENISIA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010090-62.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: DENISIA BRITO 

Parte Ré: REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA . Finalidade: INTIMAR 

a ( s )  p a r t e ( s )  r e q u e r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado adesivo (id- 11245102) apresentado 

pela parte requerente, no prazo legal. Colíder, 06 de fevereiro de 2018. 

Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 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: 1000211-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FARINA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000211-19.2017.8.11.0009 EXEQUENTE: JOAO DE ANDRADE 

EXECUTADO: LUIZ CARLOS FARINA Vistos em correição. Intime-se o 

exequente para que atualize o débito em 10 dias. Após, conclusos para 

análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se. Colíder-MT, 12 de 

dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010411-05.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL TERRAPLANAGEM LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

DEISE JUSSARA ALVES OAB - MT17867/O-O (ADVOGADO)

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT0003560A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010411-05.2013.8.11.0009 EXEQUENTE: CLAUDINEI ROSA DA SILVA 

EXECUTADO: POSTAL TERRAPLANAGEM LTDA - ME Vistos em correição. 

1. Assiste razão ao exequente tocante aos bens oferecidos para 

substituição, razão pela qual indefiro. Indefiro por outro lado, a remoção do 

bem e entregá-lo ao exequente com depositário fiel, visto o leilão abaixo 

deferido. 2. Considerando as disposições contidas nos arts. 879, inciso II 

e 881, do CPC, bem como as determinações do art. 1081 e seguintes da 

CNGC/MT, determino que a alienação do imóvel seja realizada por meio de 

leilão judicial. 3. Proceda a atualização do débito e da avaliação. 4. Nomeio 

como leiloeiro oficial - LEILÕES JUDICIAIS SERRANO, representada pela 

leiloeira Cirlei F. Balbino da Silva (fone: 0800-730-4050), atribuindo sua 

comissão no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

arrematação, a ser pago pelo arrematante, nos termos do art. 1.100 da 

CNGC/MT. Saliento que em caso de adjudicação do bem, será devida a 

comissão ao leiloeiro no importe de 2% (dois por cento), sobre o valor da 

avaliação, a ser pago pela parte exequente; em caso de remição, 2% (dois 

por cento), sobre o valor da avaliação, a ser pago pela parte executada; 

e, finalmente, em caso de acordo ou pagamento da dívida realizado no 

prazo de 05 (cinco) dias antes da efetivação da praça/leilão, 2% (dois por 

cento), sobre o valor da transação/pagamento, a ser pago pelo 

Executado. 5. Todos os atos referentes à hasta pública ficarão a cargo do 

leiloeiro, nos termos do art. 884 e seguintes do CPC. 6. Os valores obtidos 

com a alienação do bem penhorado deverão ser depositados na Conta 

Única, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação do pagamento 

pelo adquirente (art. 1085 da CNGC/MT). Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – 

MT, 12 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010411-05.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL TERRAPLANAGEM LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

DEISE JUSSARA ALVES OAB - MT17867/O-O (ADVOGADO)

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT0003560A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010411-05.2013.8.11.0009 EXEQUENTE: CLAUDINEI ROSA DA SILVA 

EXECUTADO: POSTAL TERRAPLANAGEM LTDA - ME Vistos em correição. 

1. Assiste razão ao exequente tocante aos bens oferecidos para 

substituição, razão pela qual indefiro. Indefiro por outro lado, a remoção do 

bem e entregá-lo ao exequente com depositário fiel, visto o leilão abaixo 

deferido. 2. Considerando as disposições contidas nos arts. 879, inciso II 

e 881, do CPC, bem como as determinações do art. 1081 e seguintes da 

CNGC/MT, determino que a alienação do imóvel seja realizada por meio de 

leilão judicial. 3. Proceda a atualização do débito e da avaliação. 4. Nomeio 

como leiloeiro oficial - LEILÕES JUDICIAIS SERRANO, representada pela 

leiloeira Cirlei F. Balbino da Silva (fone: 0800-730-4050), atribuindo sua 

comissão no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

arrematação, a ser pago pelo arrematante, nos termos do art. 1.100 da 

CNGC/MT. Saliento que em caso de adjudicação do bem, será devida a 

comissão ao leiloeiro no importe de 2% (dois por cento), sobre o valor da 

avaliação, a ser pago pela parte exequente; em caso de remição, 2% (dois 

por cento), sobre o valor da avaliação, a ser pago pela parte executada; 

e, finalmente, em caso de acordo ou pagamento da dívida realizado no 

prazo de 05 (cinco) dias antes da efetivação da praça/leilão, 2% (dois por 

cento), sobre o valor da transação/pagamento, a ser pago pelo 

Executado. 5. Todos os atos referentes à hasta pública ficarão a cargo do 

leiloeiro, nos termos do art. 884 e seguintes do CPC. 6. Os valores obtidos 

com a alienação do bem penhorado deverão ser depositados na Conta 
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Única, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação do pagamento 

pelo adquirente (art. 1085 da CNGC/MT). Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – 

MT, 12 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-13.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001647-13.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: LIDIANE DE 

ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. . Finalidade: 

I N T I M A R  a ( s )  p a r t e ( s )  r e q u e r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id- 11156337) apresentado pela 

parte requerente, no prazo legal. Colíder, 06 de fevereiro de 2018. Ana 

Maria Guimarães Gestora Judiciária 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 105618 Nr: 1720-02.2017.811.0009

 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: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CORREIA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De acordo com o requerido na Cota Ministerial do presente feito, passo a 

INTIMAR a procuradora da Vítima, Dra. ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB/MT., 13.404 - para que informe aos autos se houve a retratação por 

parte das partes nos autos, ou não. E se querendo, fazer carga dos autos 

no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-66.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE FELIZARTE DOMINGOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

1002219-66.2017.8.11.0009 REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: DONIZETE FELIZARTE DOMINGOS Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência da 

ação por falta de interesse processual (id. 11172577). Considerando que 

a parte requerida concordou expressamente quanto ao pleito (id. 

11639048), HOMOLOGO o pedido de desistência, CANCELO a audiência 

de conciliação anteriormente designada e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO, caso seja necessário. Cumpra-se. Decisão prolatada às 

19h45 do dia 05/02/2018, dada a urgência que o caso requer por 

prioridade legal. Colíder, 05 de fevereiro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22075 Nr: 3047-51.2006.811.0046

 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: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ROLIM DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROLIM DE MOURA - 

OAB:3707-SC, RICARDO ROLIM DE MOURA - OAB:10202/SC

 Vistos.

Chamo o feito à ordem para revogar os despachos de fls. 146, 155 e 160, 

haja vista que às fls. 144 foi reconhecida a ilegitimidade passiva do 

espólio, ante o encerramento do inventário extrajudicial.

Assim, determino a intimação da parte autora, para que regularize o polo 

passivo, incluindo os herdeiros do de cujus, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61014 Nr: 2817-96.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO REZENDE, MARIO MAZARIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos a primeira instância, para que 

querendo, manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias, decorrido o prazo 

sem manifestação, remetam-se os autos ao Juizado Especial Criminal nos 

termos da decisão de fls. 332.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35491 Nr: 186-19.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402

 Vistos, etc.

Trata-se de termo circunstanciado instaurado para apurar a prática de 

eventual cometimento dos delitos tipificados nos art. 34, Caput, da Lei 

Federal nº 9.605/98, por CLODOALDO LUIZ DA SILVA.

Como se verifica nos autos o autor do fato cumpriu integralmente as 

condições impostas, transcorrendo o prazo de suspensão condicional do 

processo sem revogação.

Posto isso e em consonância com o parecer ministerial, nos termos do 

artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, declaro extinta a punibilidade de 

CLODOALDO LUIZ DA SILVA.

Com o trânsito em julgado, feitas as anotações e baixas necessárias, 

arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72638 Nr: 173-78.2015.811.0046

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Em vista disso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial 

para DETERMINAR que o direito de visitas da autora seja exercido desde 

que o requerido esteja presente. Deixo de condenar em custas 

processuais e em honorários advocatícios.Decorrido o prazo recursal, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.P. R. I. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público. Comodoro/MT, 5 de 

fevereiro de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 82953 Nr: 4205-29.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DE MATOS BICALHO, ORALDA 

BATISTA DE MATOS BICALHO , OSVALDO ELIAS BICALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Vistos.

Considerando a petição da parte executada de ref. 65 intimo o exequente 

para que se manifeste se a adjudicação resultará a extinção do presente 

processo pelo pagamento.

Após autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116490 Nr: 522-76.2018.811.0046

 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: ALMERINDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO AFONSO ANTUNES DOS SANTOS, 

CREONICE DOS SANTOS, TANI CRENI DOS SANTOS, TERCIO ANTUNES 

DOS SANTOS, TIMOTEO ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:10879/A, MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A

 Vistos.

1 - Presentes os requisitos do artigo 610 do CPC recebo a inicial.

2- Nomeio inventariante a autora, que prestará compromisso em cinco dias 

úteis (617,§único) e declarações nos vinte dias úteis subsequentes, nos 

termos do artigo. Após, seja efetuada a citação dos herdeiros, inclusive 

os menores, na pessoa de sua representante, conforme dicção do art. 

626, § 1º, do CPC.

3 – Intime-se a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, dos termos 

deste inventário, atentando-se para o disposto no § 4º, do art. 626, do 

Estatuto Processual Civil.

4 - Após, oficie-se o DETRAN, INDEA e o Cartório de Registro de Imóveis, 

a fim de que informem se há bens em nome do falecido.

5 - Com a vinda das respostas, sejam avaliados os bens existentes, 

expedindo-se mandado de avaliação de todos os bens do inventário.

6 – Após, vista ao Ministério Público.

7 – P. I. Expeça-se. Cumpra-se.

Comodoro/MT, 5 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27125 Nr: 1257-61.2008.811.0046

 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): EGÍDIO ALVES RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos.

Chamo o feito a ordem e retifico a decisão de fls. 191, vez que 

desnecessária a avaliação do bem pelo juízo, vez que trata-se o feito de 

cumprimento de sentença de busca e apreensão.

Verifica-se que a sentença de fls. 73/75 julgou procedente o pedido 

autoral nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 904 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o réu a entregar o bem 

descrito na inicial, ou o seu equivalente em dinheiro, no prazo de 24 (vinte 

quatro horas).”

Verifico que a parte executada indicou o local onde se encontra o veículo 

e acostou os respectivos documentos nos autos.

Entretanto o dispositivo da sentença é claro no sentido que o réu deve 

entregar o automóvel, razão pela qual impossibilita a extinção do feito.

Assim sendo, intime-se o banco exequente para indicar o local em que o 

executado deve entregar o veiculo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32213 Nr: 400-44.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OSMAR REZENDE

 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.

Considerando a ausência de laudo pericial realizado com a arma 

apreendida (fls. 47) manifeste-se a acusação e a defesa, no prazo de 15 

dias, acerca da necessidade da manutenção do armamento e se este é 

imprescindível para o esclarecimento dos fatos apurados.

Após decurso do prazo, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35769 Nr: 461-65.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-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. (...) Laudo pericial 

realizado e acostado às fls. 27/37 do Inquérito Policial, sendo que o 

Ministério Público já possuía ciência do mesmo quando oferecer a 

denuncia, bem como a defesa apresentou resposta escrita e não realizou 

qualquer impugnação aos trabalhos dos peritos. Conforme se extrai dos 

autos, apesar de uma das armas possuir nº de série legível, ambas as 

armas pertenciam ao réu, nenhuma delas possui registro, não havendo 

necessidade de se diligenciar na busca de terceiros de boa fé. Não há 

necessidade de manter a guarda da arma e das munições apreendidas, 
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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.: 63144 Nr: 1264-77.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIELSON APARECIDO DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial (fls. 173) e homologo a desistência da oitiva 

da testemunha Júlio Cesar da Silva Santos, não localizada.

 Por fim, declaro encerrada a instrução processual.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentação das 

alegações finais, e em seguida ao defensor do réu.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69560 Nr: 2678-76.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MOTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, THIAGO SABIONI VALADARES - OAB:16218/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 nos 

autos que foi encontrado no local do crime capsula de munição 

deflagrada, ocorre que o réu foi denunciado pelo crime de homicídio, já 

com sentenciado. Assim, 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81736 Nr: 3850-19.2015.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE MILITE - 

OAB:205761/SP, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a parte manifestou pelo cumprimento exato da 

manifestação do juízo deprecante determino o cumprimento para que :

a) seja penhorada da quantia de 30.000 (trinta mil) sacas de soja, as quais 

o executado é credor nos autos 934/2006 - Cod. Nº 20630 em tramite na 

Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT;

b) sejam intimados os executados e demais pessoas mencionadas no item 

b da petição de fl. 135 acerca da penhora do crédito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99833 Nr: 783-75.2017.811.0046

 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: MARIA APARECIDA FERREIRA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fulcro no art. 485, §4º do Código de Processo Civil, intime-se a 

autarquia requerida para que se manifeste acerca do pedido de 

desistência realizado pela parte autora na petição de ref. 42.

Após autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104740 Nr: 2984-40.2017.811.0046

 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): VERA LUCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação proposta em que se verifica que o autor pediu 

desistência do feito.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23789 Nr: 1242-29.2007.811.0046

 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: ELAINE TAFAREL BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAVI TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS DOS SANTOS 

ENCENHA - OAB:9978/MT, WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se ação de inventário, na qual a parte Ester Alves da Silva 

apesentou impugnação às primeiras declarações, conforme fls. 189/197.

Com vista dos autos, a inventariante não se manifestou acerca da 

impugnação.

Primeiramente, consideração as sentenças proferidas nos autos código 

32006 e 33575, determino sejam excluídos das primeiras declarações os 

seguintes bens:

a) O imóvel rural denominado “Fazenda Ester”, localizada na Gleba Cabixi, 

Município de Comodoro/MT;

b) Os semoventes, representados por 80 vacas e 89 bezerros;

c) O caminhão Mercedes Benz 1113, ano 1997, cor vermelha, placa 

NBM6504;

Determino ainda a inclusão das 08 cabeças de gados, conforme descrito 

no documento emitido pelo INDEA às fls. 62.

Assim, determino a intimação da inventariante para que retifique as 

primeiras declarações, no prazo de 15 dias, excluindo-se os bens supra 

mencionados, bem como incluindo as 08 cabeças de gado, anteriormente 

descritas.
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 Intime-se a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, dos termos 

deste inventário, atentando-se para o disposto no § 4º, do art. 626, do 

Estatuto Processual Civil.

Acerca dos suínos, ovinos e tropas de cavalo, a prova de propriedade 

dos referidos bens será analisada no momento da prolação da sentença.

 Por fim, retificadas as primeiras declarações, oficie-se o DETRAN, INDEA 

e o Cartório de Registro de Imóveis, a fim de que informem se há bens em 

nome do falecido.

Com a vinda das respostas, sejam avaliados os bens existentes, 

expedindo-se mandado de avaliação de todos os bens do inventário.

Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72729 Nr: 220-52.2015.811.0046

 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: ALFREDO DONIZETE MORALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER DO BRASIL, 

CONSTRUTORA CIVIL E INDUSTRIAL S/A CONSISA, PAULO CESAR 

GABRIEL, ELPIDIO GALINDO DE BARROS, EDER HOLLEN DIAS, JAMIRO 

VITRO CARDELIQUIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO DA SILVA - 

OAB:254.225/SP, THEOTONIO MAURICIO MONTEIRO DE BARROS - 

OAB:113.791/SP

 Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para que se manifeste acerca da 

petição de ref. 84.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 82341 Nr: 4054-63.2015.811.0046

 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: SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 1. Considero encerrada a instrução processual.

2. Intimem-se as partes para que apresentem as alegações finais na forma 

de memoriais escritos, de forma sucessiva, no prazo de 15 dias.

3. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89488 Nr: 2028-58.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO HENRIQUE GARCIA, MARIA ODETE DE OLIVEIRA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:MT/6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS

 Vistos.

HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, 

qualificados nos autos, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a 

sentença de fls. 147, alegando que houve omissão na referida decisão, 

haja vista que a mesma deixou de se pronunciar em relação as custas e 

honorários sucumbenciais.

Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, dou provimento ao recurso, eis que de fato a sentença deixou 

de se pronunciar sobre as questões levantadas pelo embargante.

 Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, 

fazendo constar na decisão embargada a fundamentação a seguir:

A execução (Código 73003) que as partes embargam foi extinta ante a 

ausência de recolhimento das custas por parte do executado.

Assim, considerando que a presente ação foi extinta ante a perda do 

objeto, que o embargado deu causa CONDENO-O ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90706 Nr: 2435-64.2016.811.0046

 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: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SARAN, SUELY MÁRCIA SFACIOTI 

BERQUÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNÔ LOPES MOREIRA - 

OAB:19.839/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, ELTON 

QUEIROZ DE FREITAS - OAB:8478-A/MT

 Código 90706.

Vistos.

Tendo em vista que os embargos de declaração juntados nos autos se 

insurgem contra a certidão de intempestividade acerca da especificação 

das provas a serem produzidas, determino que a senhora gestora judicial 

se manifeste a respeito no prazo de 10 dias.

 Em relação à petição de referência 172 deve ser cumprido o disposto no 

artigo 454 do CPC em relação à testemunha Adalto de Freitas Filho, razão 

pela qual determino que seja encaminhado ofício ao gabinete do referido 

deputado, juntamente com cópia da defesa oferecida pela parte Suely 

Marcia Sfacioti.

 Deve a gestora contatar por telefone o referido gabinete e certificar nos 

autos para qual e-mail deve ser encaminhado tal ofício.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 5 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97233 Nr: 5343-94.2016.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÚNICA FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MOROCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR

 Vistos.

Trata-se de pedido de constrição de veículo pelo sistema RENAJUD feito 

pela parte autora nos presentes autos.

Ocorre que o RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de 

um bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém não 

serve a realização de penhora, pois em caso de bens móveis a penhora 

deve ser concreta e não simplesmente no sistema, devendo o credor 

indicar o local em que se encontram os veículos.

Sendo assim, indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o credor não indicou a 

localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome do 

executado.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109608 Nr: 5159-07.2017.811.0046

 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
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 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação proposta em que se verifica que o autor pediu 

desistência do feito.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112211 Nr: 6253-87.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINHO NICHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:23580/O

 Vistos.

Defiro o pedido da Defesa de ref. 60, devendo o réu informar o dia que 

sairá da Comarca de Vilhena/RO e a data de seu retorno, nos termos da 

manifestação ministerial (ref. 66).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113563 Nr: 6776-02.2017.811.0046

 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: GEDJ, DFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação, com parecer ministerial favorável.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115793 Nr: 229-09.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAÃO LINCON DE LAET - 

OAB:OAB/MT 6200

 Código 115793.

Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para oitiva da testemunha para o dia 11 de abril de 

2018, às 15h45min.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N 

D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de testemunhas 

policiais militares, sendo que neste caso o presente documento será 

entregue ao comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Após, devolva com nossas homenagens.

Comodoro/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

PM JEFFERSON DA SILVA LEAL. Endereço: Polícia Militar de Comodoro.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116419 Nr: 492-41.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PATRICIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO CÂNDIDO - 

OAB:OAB/RO 234/A, JOSÉ FRANCISCO CÂNDIDO-DEFENSOR PUBLICO 

DO ESTADO DE RONDÔNIA - OAB:234-A/RO

 Código 116419.

Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para interrogatório do réu para o dia 18 de abril de 

2018, às 15h30min.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N 

D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de testemunhas 

policiais militares, sendo que neste caso o presente documento será 

entregue ao comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Após, devolva com nossas homenagens.

Comodoro/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Intime-se o réu da data da audiência de instrução no juízo deprecado 

(22/02/2018, às 9h30min)

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

PEDRO PATRÍCIO PEREIRA, RG n. 304.720 SSP/MS e CPF n. 

452.413.769-68, brasileiro, casado, aposentado, nascido aos 2/7/1952, 

natural de Sangão/SC, filho de Patrício Hercílio Pereira e de Cecília Maria 

Pereira, residente no Sítio Santa Cecília, Setor Gavião Real, zona rural, na 

Comarca de Comodoro, telefone (69) 98492-8234 e (69) 98155-5498;

2) Testemunhas:

CLÁUDIO ABEL DORIGON e LUZIA FERREIRA CARNEIRO, ambos 

residentes no Sítio Sete Copas, lote 7, Gleba Gavião Real, na Comarca de 

Comodoro.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105866 Nr: 3502-30.2017.811.0046

 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: LARISSA DA SILVA SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o laudo pericial e social 

juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96770 Nr: 5154-19.2016.811.0046

 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: AGROPECUÁRIA MOROCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA FOMENTO MERCANTIL, J. DE LARA 

PINTO JUNIOR EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10.455

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida ÚNICA FOMENTO MERCANTIL, em 5 dias, 

haja vista que infrutífero o ato, consoante ref: 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 9234 Nr: 133-19.2003.811.0046

 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): ANTONINHO JOSÉ DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 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 requerida, em 5 dias, haja vista que negativo o AR de 

citação (fl.187-v).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104528 Nr: 2868-34.2017.811.0046

 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: ADILSON DIAS DOS SANTOS

 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:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107153 Nr: 4120-72.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY FRANCISCA DE ALMEIDA, LAURA 

FRANCISCA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito. Em razão disso, procedo a suspensão do processo, 

pelo prazo de 1 ano.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1964 Nr: 1177-68.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UTRACON COBRANÇA TERCEIRIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO ISIDORO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:338877 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Impulsiono o feito a fim de intimar o exequente para manifestação quanto 

ao que fora alegado pelo executado, às folhas 232/233, em 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60213 Nr: 1965-72.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DE CASTRO, KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑEZ - OAB:OAB/SP 206339, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 Certifico que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono estes 

autos, com o fim de intimar as partes, acerca da designação para início 

dos trabalhos periciais, marcado para o dia 26/02/2018 às 14:30 horas, 

conforme juntada de fls. 301/302.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99276 Nr: 551-63.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PIZZA COMODORO LTDA, 

GILBERTO JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO JOAQUIM DA SILVA, Cpf: 

78162270191, Rg: 106.708-07, 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, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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: Trata-se de execução da Cédula de Crédito Bancário - 

CCB nº. 7007, na modalidade abertura de crédito, emitida em 15/09/2015, 

no valor total de R$ 5.000,00.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113716 Nr: 6862-70.2017.811.0046

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

LUCIMARA DE PAULA MUCKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FRANCISCO BARROCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL FRANCISCO BARROCA, Rg: 

1391681-5, Filiação: Manoel Rodrigues Barroca e Laura Francisca da Paz, 

data de nascimento: 28/04/1981, brasileiro(a), natural de Presidente 

Venceslau-SP, solteiro(a), soldador. 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: Trata-se de pedido de perda do poder familiar, 

cumulado com afastamento e guarda do menor, na qual alega o Ministério 

Público que segundo declarações o genitor é agressivo, não podendo 

exercer o poder familiar sob a criança MLMB.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido do Ministério Público, cite-se o 

polo passivo por edital, para que responda a presente ação, no prazo de 

vinte (20) dias, conforme requerido, atentando-se para as regras contidas 

nos artigos 256 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo de 20 (vinte) 

dias para o edital.Consigne-se no edital que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio 

curadora especial a Defensoria Pública Estadual, conforme dispõe o art. 

72, II, do CPC, devendo ser a ele aberta vistas dos autos para que oferte a 

competente defesa.Considerando a demanda de estudos pendentes da 

Assistente Social do Juízo, determino a realização de estudo social no lar 

da infante MÁLIKA LAYLA MUCKE BARROCA, no seguinte endereço: Rua 

Odair Rangel, nº 416-W, bairro Cidade Alta, na cidade de Comodoro/MT, 

devendo ser realizado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE COMODORO/MT a Sra. ANA MARIA FERNANDES BEDUSCHI, 

estabelecendo o prazo de 30 dias para juntada aos autos do referido 

estudo.Intime-se pessoalmente a Secretária de Assistência 

Social.Cumpra-se, expedindo o necessário.Ciência ao MPE.

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, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 08 de janeiro de 2018

Flávio Inácio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105739 Nr: 3433-95.2017.811.0046

 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: ANA MARIA GRINN DOS SANTOS

 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:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96274 Nr: 4927-29.2016.811.0046

 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: SALVADORA BATISTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89935 Nr: 2195-75.2016.811.0046

 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: FAUSTINA DOS SANTOS ALGARANHA RODAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a fim de intimar as partes para, querendo, no 

prazo de 15 dias, manifestar sobre o laudo social juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24103 Nr: 1515-08.2007.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NERI PÊS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE FERTILIZANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:OAB/MT9.123, JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62.724/SP, LUIZ 

FERNANDO DECANINI - OAB:6865A

 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111762 Nr: 6040-81.2017.811.0046

 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: JOHN CARLOS BARBOZA MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 

OAB:401568, BRUNO RICCI - OAB:OAB/SP 370.643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 Vistos.

Considerando a certidão de ref. 20, designo audiência de conciliação para 

o dia 19 de março de 2018, ás 15:30 horas, a ser realizada no CEJUSC da 

comarca.

Intimem-se as partes para comparecimento no ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 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:

 Considerando o disposto no art. 203, § 4º, do CPC e o art. 6º da Portaria 

03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para retirar o ofício de Ref. 

75, para protocolá-lo diretamente na Alfa Contabilidade.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69054 Nr: 2314-07.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA J LIMA LTDA ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 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 Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que providencie o recolhimento, e posterior 

comprovação nos autos, de uma diligência urbana a ser cumprida na 

cidade Campos de Júlio/MT, a saber, Mandado de Citação da parte 

executada, no valor respectivo de R$ 436,00. Outrossim, informo que o 

valor recolhido anteriormente de R$ 268,47 refere-se à complementação 

de custas e taxas, sendo distinta da diligência a ser cumprida pelo srº 

Oficial de Justiça, conforme mencionado.

 Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38671 Nr: 3369-95.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATIAS NERES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARAH CAROLINE MENDES 

PINHEIRO - OAB:16008

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

fica a parte exequente intimada a dar o devido andamento ao feito no 

prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64610 Nr: 2777-80.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/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 exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que providencie o recolhimento, e posterior 

comprovação nos autos, do valor respectivo à distribuição de uma Carta 

Precatória à comarca de Pontes e Lacerda/MT, com o objetivo de citar a 

parte executada dos autos do processo em epígrafe. Outrossim, as guias 

para pagamento de custas judiciais e taxas judiciárias poderão ser 

retiradas no site: www.tjmt.jus.br - (Guias - Carta Precatória).

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98615 Nr: 300-45.2017.811.0046

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês 

Marques Morais de Oliveira, POSTO COMODORO LTDA, TREVO 

TERRAPLANAGEM LTDA., TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA, TREVO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, TREVO 

PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103516 Nr: 2447-44.2017.811.0046

 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: MANOEL DIAS DE SOUZA

 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:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial (ref:41), impulsiono o presente 

autos para intimar a parte requerente para manifestar-se, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116566 Nr: 555-66.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA CRISTALINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMERO AVILA GONÇALVES PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR VISCARDI PEREIRA 

- OAB:22938

 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 Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81411 Nr: 3667-48.2015.811.0046

 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: Salete Zamo Wingenbach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A, CORRETORA DE 

SEGUROS SICREDI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONTI ZAMO - OAB:17347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639/O, ANDRÉ TAVARES - OAB:109.367/RJ, 

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/O, FÁBIO MANTUANO 

PRINCIPE - OAB:181.783/RJ

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

manifestar-se quanto ao recurso do requerente, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95463 Nr: 4553-13.2016.811.0046

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 SENTENÇA

Vistos etc.,

Trata-se de acordo celebrado em Ação de Reconhecimento e Dissolução 

de União Estável c.c Guarda, Partilha de Bens e Alimentos, entre LUCINÉIA 

PEREIRA DA SILVA e ABDO EL KADRI, ambos qualificados nos autos.

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo.

Afiro a regularidade do acordo, sendo as partes capazes e legítimas para 

tanto. As cláusulas do acordo encontram-se regulares e preenche os 

requisitos legais.
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ISTO POSTO, HOMOLOGO o acordo entabulado nos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo.

Após, arquivem-se os autos.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99696 Nr: 719-65.2017.811.0046

 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: DINALTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMIKO ENDO - OAB:321.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Custas e honorários conforme acordo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116427 Nr: 496-78.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ZULEIDE GONÇALVES. 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: Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda c.c 

Provimento Provisório proposto por DAURINETE VALENÇA DA 

CONCEIÇÃO em desfavor de ZULEIDE GONÇALVES, visando regularizar a 

guarda da menor ZULENE GONÇALVES. Narra a inicial que a adolescente 

Zulene Gonçalves encontra-se residindo atualmente com a tia paterna, ora 

requrente, DAURINETE VALENÇA CONCEIÇÃO, no município de Campos 

de Júlio/MT, ambiente no qual, está a menor vivendo harmonicamente. Isso 

porquê, o genitor da adolescente é falecido e a genitora/requerida está em 

lugar incerto e não sabido, motivo pelo qual a infante está sob os cuidados 

da avó materna, MARIA GONÇALVES. Contudo, segundo consta certidão 

de comparecimento, a avó materna da adolescente sofreu um derrame, e 

em virtude disso ficou impossibilitada de cuidar de sua neta. Em razão 

disso, a tia paterna DAURINETE VALENÇA DA CONCEIÇÃO procurou a 

Promotoria de Justiça, informando que a família materna da adolescente 

ZULENE GONÇALVES a encaminhou para ficar sob seus cuidados, uma 

vez que não podem assumir tal ônus. Por fim, segunda a Requente, a 

matrícula escolar da adolescente ZUELENE GONÇALVES foi negada, visto 

que ela ainda não possui nenhum documento que lhe responsabilize por 

sua sobrinha.

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATOO GRSSO ajuíza ação de regulamentação de guarda c/c provimento 

provisório da menor ZULENE GONÇALVES representada por DAURINETE 

VALENÇA DA CONCEIÇÃO em desfavor de ZULEIDE GONÇALVES, todos 

devidamente qualificados nos autos.Aduz em apertada síntese que, a 

requerente é tia paterna da adolescente ZULENE GONÇALVES e que 

desempenha o papel de cuidado de sua sobrinha, sendo que seu pai já é 

falecido e sua mãe está em local incerto e não sabido.Sustenta que foi 

negada a matrícula escolar da adolescente, visto que ela ainda não 

possuía nenhum documento que lhe responsabilizasse por sua 

sobrinha.Assim, requer seja concedido liminarmente a guarda provisória 

da menor.Junto à inicial vieram os documentos.É o relatório.Decido. 

Primeiramente, determino a tramitação do feito sob segredo de justiça e 

com isenção das custas, art. 189, II e art. 98 e ss, ambos do CPC. Da 

Guarda. De acordo com o postulado orientador da matéria, mormente no 

que diz respeito à guarda, é o da preservação dos interesses da criança 

e do adolescente (art. 203, inciso I, art. 205, art. 226 e art. 227, todos da 

CRFB/88 e art. 1.583 e seguintes do Código Civil), de forma que o menor 

deverá permanecer no ambiente que melhor lhe assegure o seu bem-estar 

físico e espiritual, independentemente de quem irá exercer a titularidade do 

direito de guarda. Não se deve olvidar, que consoante disposto no mesmo 

art. 33, § 2º, do ECA, a modificação da guarda é medida excepcional. 

Contudo constata-se pelo contido nos autos que a menor púbere 

encontra-se sob a guarda de fato da requerente, portanto, outra solução 

não resta senão permanecerem sob os cuidados da requerente 

dependendo de confirmação posterior.Nesta toada:ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISAO LIMINAR QUE CONFERE 

GUARDA PROVISÓRIA AOS AVÓS PATERNOS. FALTA DE 

FUNDAMENTAÇAO. INOCORRÊNCIA. PRESERVAÇAO DOS INTERESSES E 

BEMESTAR DA CRIANÇA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Descabe falar-se em 

ausência de fundamentação quando a decisão, embora sucinta, reflete a 

certeza jurídica extraída dos documentos acostados aos autos. II.Atende 

aos interesses e ao bem-estar da infante o deferimento da guarda 

provisória aos seus avós paternos, já que com eles convive desde 1995 e 

nas proximidades da casa deles freqüenta a escola, mostrando-se 

inoportuna sua transferência para a residência da mãe em Belo Horizonte. 

(TJ-ES - AI: 26019000202 ES 26019000202, Relator: ARNALDO SANTOS 

SOUZA, Data de Julgamento: 09/04/2002, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 14/05/2002).Nesse sentido, trilha a torrencial 

jurisprudência: “O menor, de regra, deve ser mantido onde está, desde 

que aí se encontre bem. A troca do meio ambiente deve ser evitada o 

quanto possível, para não causar prejuízo psíquico à criança. (STF, RE 

100.200.0, 2ª T. – j. 27.9.83, Rel. Min. Moreira Alves, in RT 586/234)” (in 

Estatuto da Criança e do Adolescente – Doutrina e Jurisprudência, Valter 

Kenji Ishida, Atlas, p. 74). (destacamos)Confira-se: "Art. 33. A guarda 

obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança 

ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 

inclusive aos pais. (Vide Lei nº 12.010, de 2009) Vigência § 1º A guarda 

destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou 

incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de 

adoção por estrangeiros. § 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, 

fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou 

suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o 

direito de representação para a prática de atos determinados." 

Corroborando o quanto exposto, eis a jurisprudência: "DIREITO FAMÍLIA. 

MODIFICAÇÃO GUARDA. PREVALÊNCIA INTERESSE MENOR. Cediço é 

que, nos litígios em que estejam envolvidos interesses relativos a 

crianças, notadamente naqueles que envolvam pedido de modificação de 

guarda, o julgador deve ter em vista, sempre e primordialmente, o 

interesse do menor." (AI n.º 1.0024.08.168094-4/001, 5ª CCív/TJMG, rel. 

Des. Maria Elza, DJ 29/10/2009) Nos processos em que se litiga pela 

guarda provisória de menores, não se atrela, necessariamente, à temática 

do direito da mãe ou do pai, ou ainda de outro familiar a exemplo da tia, 

mas, sobretudo, ao direito do menor a uma estrutura familiar que lhe 

confira segurança e todos os elementos necessários a um crescimento 

equilibrado.Desta feita, concedo DEFIRO LIMINARMENTE o pedido 

formulado na inicial, para o fim de CONCEDER a guarda provisória da 

menor ZULENE GONÇALVES em favor da requerente DAURINETE 

VALENÇA DA CONCEIÇÃO.Por conseguinte, fica consignado na presente 

oportunidade que tal medida é provisória dependendo de confirmação 

posterior conforme preceitua o art. 35, da Lei nº 8.069/1990.Intime-se a 
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requerente da guarda para que compareça em Cartório e preste 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo que lhe foi 

conferido, na forma do que dispõe o art. 32 da Lei nº 

8.069/1990.Expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 232 do 

CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos 

autos. Intimem-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, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 05 de fevereiro de 2018

Mikael da Costa Ferreira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88256 Nr: 1591-17.2016.811.0046

 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: LORENI DO CARMO RESENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 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 requerente para 

manifestar-se quanto o laudo apresenado, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63664 Nr: 1813-87.2013.811.0046

 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: VANILDE SANTOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de Intimar a parte requerido para 

manifestar-se nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78647 Nr: 2624-76.2015.811.0046

 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: TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, 

TREVO PARTICIPAÇÕES S/A, TREVO PEÇAS E SERVIÇOS PARA 

AUTOMOVEIS LTDA- ME, ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, 

TREVO TERRAPLANAGEM LTDA, TRR COMODORO DIESEL LTDA, TREVO 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, TRV TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL, FAZENDA PÚBLICA FEDERAL, COOPERATIVA DE CREDITO 

DO SUL DE RONDONIA LTDA- SICOOB CREDISUL, FAZENDA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO 

GRANDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, HSBC BANK BRASIL 

S/A - BANCO MULTIPLO, PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, BANCO 

FIDIS S.A, BANCO RODOBENS S/A, SCANIA BANCO SA, PETRÓLEO 

SABBÁ S.A, RAIZEN COMBUSTIVEL S.A, AUTO SUECO CENTRO-OESTE 

CONCESSIONARIA DE VEÍCULOS LTDA, MARIANO DISTRIBUIDORA, 

ferreira de sousa&barcelos ltsa-me, Banco triângulo s.a, NOMA DO 

BRASILS/A, C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT, FINVEST 

- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS, Banco de lage Landen Brasil S.A, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL,, FÓRMOLA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, DANIELE 

COSTA PAIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT - 5.222, 

MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708 A/MS, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÀN ZACKIDASLKI 

- OAB:, ANA MARIA BARCELOS FILHA - OAB:34095, ANDRÉYA MONTI 

OSÓRIO - OAB:12605, BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - 

OAB:6.522/MT, CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - OAB:, CHRISSY LEAO 

GIACOMETTI - OAB:15596, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012, 

CRISTIANE TESSARO - OAB:1562/RO, DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11094, felipe 

navega medeiros - OAB:217017, fernanda vieira capuano - 

OAB:150345, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:184.424/SP, GERALDO 

FONSECA DE BARROS NETO - OAB:206438, GILBERTO RONDON 

BORGES - OAB:16606, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:257.907/SP, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, jose augusto de rezende - OAB:28868, JUSCILENE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:197.105/SP, leandro garcia - OAB:210137, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT/8.184-A, RODOLPHO VANCINI - OAB:SP 2017,402, RODRIGO 

SARNO GOMES - OAB:203.990/SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208.972/SP, william carmona maya - OAB:257.198

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes para manifestar-se 

quanto o laudo pericial (terceiros), dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 57 Nr: 2-59.1994.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DE PAULA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETIENNE DE ALBUQUERQUE 

PALHANO FILHO - OAB:2844/MS

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestar-se nos 

autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103557 Nr: 2468-20.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, LAUDEMIR 

ANTÔNIO SEBBEN, URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007, MARIA EUGÊNIA CANESIN - OAB:54.266/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 Intimar a parte requerente para 

manifesta-se nos autos, requerendo o que for cabivel.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63415 Nr: 1547-03.2013.811.0046

 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: JOSÉ CANDIDO GONÇALVES DE ESPINDULA, ANA 

MARIA MARTINS DE ESPINDULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES SZULCZEWSKI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR MARTINS - OAB:RO - 

654/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13.427
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 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestar-se nos 

autos, dentro do prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 76606 Nr: 1836-62.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILDO DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENILDO DA SILVA BARBOSA, Rg: 

1578900-4, Filiação: Antonio Augusto Barbosa e Marli da Penha Prudente 

da Silva, data de nascimento: 17/05/1985, brasileiro(a), natural de Pontes e 

Lacerda-MT, solteiro(a), Telefone 9660-9001. 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: Em face do exposto, julgo procedente a denúncia para 

condenar o acusado RENILDO DA SILVA BARBOSA, já devidamente 

qualificado nos autos, nas penas do art. 303, parágrafo único, da Lei nº 

9.503/97.Nesse diapasão, passo a dosar a pena do réu em estrita 

observância ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal.O delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes 

(fl. 92); poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do 

agente, razão pela qual deixo de valorá-la; nada há nos fólios a concluir 

acerca da personalidade do acusado, ante a ausência de prova técnica; o 

motivo é típico do delito; as circunstâncias do crime não influenciam no 

caso em tela, haja vista o caráter culposo do delito; as consequências do 

crime são normais à espécie, nada tendo a valorar; a vítima em nada 

influenciou na prática do delito.Desta forma, não havendo circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 06 (seis) 

meses de detenção.Faz-se presente a circunstância atenuante prevista 

no art. 65, III, “d”, do CP (confissão). Entretanto, embora reconheça a 

atenuante, deixo de valorá-la, em atenção à Súmula 231 do STJ, uma vez 

que a pena base já foi estabelecida em seu mínimo legal, fixando a pena 

intermediária em 06 (seis) meses de detenção.Não concorrem causas de 

diminuição de pena. Porém, concorre a causa de aumento prevista no 

parágrafo único do art. 303 da Lei nº 9.503/97, de modo que majoro a 

pena do condenado em 1/3 (um terço), passando a dosá-la, 

definitivamente, em 08 (oito) meses de detenção.Aplico, ainda, a pena 

subsidiária prevista no art. 303 do CTB, determinando a suspensão da 

habilitação para dirigir do sentenciado pelo prazo de 02 (dois) meses, nos 

termos do art. 293 do CTB, devendo ser oficiado ao DETRAN-MT e ao 

DENATRAN, oportunamente.Nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, 

“c”, do Código Penal, fixo o regime aberto para início do cumprimento da 

pena privativa de liberdade.Estando preenchidos os pressupostos legais, 

substituo a pena do condenado por uma restritiva de direitos, a ser 

especificada pelo Juízo das Execuções Penais em audiência admonitória, 

com base no art. 44 do Código Penal.Havendo a substituição, não há falar 

em suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP).O condenado 

poderá apelar em liberdade, tendo em vista que a pena privativa de 

liberdade foi substituída por restritiva de direitos e que o mesmo 

permaneceu solto durante toda a instrução processual.Quanto à 

indenização mínima a ser arbitrada em favor da vítima, nos termos do art. 

387, IV, do CPP, deixo de fixá-la, uma vez que não houve pedido por parte 

do Ministério Público na peça incoativa, o que obstou a formação do 

contraditório e da ampla defesa.Oportunamente, após o trânsito em julgado 

desta decisão, tomem-se as seguintes providências:a) lance o nome do 

réu no rol dos culpados;b) expeça-se guia de execução definitiva do 

condenado. Certificado o trânsito em julgado apenas para a acusação, 

expeça-se guia de execução provisória, conforme item 7.29.8.1 da 

CNGC/MT.Observe-se a detração penal, nos termos dos Art. 42, Código 

Penal.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) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre 

antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre 

este decisório.Publique-se. Registre-se. Intimem-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, Matheus Batista Silva , 

digitei.

Comodoro, 25 de outubro de 2017

Maria de Lourdes Bianchini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria N.º 016/18/DF

O Exmo. Sr. Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva, MM. Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais, etc. 

CONSIDERANDO: o Laudo Pericial concedendo Licença Médica pela 

Perícia Médica do Estado de Mato Grosso;

Resolve: Conceder: a Servidora Josefa de Souza Ramalho, Auxiliar 

Judiciário Efetiva desta Comarca, matrícula n.º 8458, sessenta (60) dias 

de Licença Médica para tratamento de saúde, no período de 29 de Janeiro 

a 29 de março de 2018. Publique-se e Registre-se. Cumpra-se, 

remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça. Jaciara/MT, 05 de fevereiro de 2018. (a .) Valter 

Fabrício Simioni da Silva- Juiz de Direito Diretor do Foro.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89792 Nr: 1266-19.2017.811.0010

 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 Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rodrigues Dalgallo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 35, uma vez que diversas foram as tentativas de 

citação do polo passivo nos endereços encontrados.

 Assim, cite-se o pólo passivo por edital, nos termos do despacho de ref. 

04, conforme requerido, atentando-se para as regras contidas nos artigos 

256, § 3º, do CPC, do Código de Processo Civil.

Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio curador especial, a 

Defensoria Pública, conforme dispõe o art. 72, II, do CPC, devendo ser 

aberta vista dos autos à DPE para que oferte a competente defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara - MT, 05 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83984 Nr: 4153-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE REFLORESTAMENTO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, João Paulo Avansini Carnelos - 

OAB:10.924 - MT

 Vistos etc.

Diante da decisão proferida nos autos em apenso, aguarde-se a 
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manifestação do Administrador Judicial e do MPE acerca do acordo 

entabulado entre as partes.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80239 Nr: 2294-56.2016.811.0010

 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: JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADUALL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanna Heck Borges 

Fonseca - OAB:298.292 - SP

 Vistos, etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada à luz da nova 

lei processual, diante do petitório da demandada (Ref: 52), REMETAM-SE 

os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providencias.

Jaciara/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Candido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83141 Nr: 3770-32.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIDELLI LOPES E RODRIGUES LTDA ME, 

PEDRO ALEXANDRE MARCIDELLI LOPES, PATRICIA FERREIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada à luz da nova 

lei processual, diante do petitório das partes (ref. 40 e 47), REMETAM-SE 

os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providencias.

Jaciara/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Candido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97035 Nr: 4680-25.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS, LMDS, IMDS, MM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Intimem-se as exequentes para promoverem a regularização processual, 

no prazo de 05 (cinco) dias, à medida que há no polo ativo da demanda 

maior e capaz.

Após, atenta ao petitório de Ref: 17 e ao parecer do Ministério Público 

tornem os autos conclusos para outras deliberações pertinentes ao 

regular andamento da execução.

Às providências.

 Jaciara - MT, 05 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108793 Nr: 617-20.2018.811.0010

 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 MIKUSKA, JOSEMEIRE SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMEIRE SILVA PEREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e 

despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça.

Pois bem. De acordo com o Art. 98 do NCPC, considera-se necessitada a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios.

Por outro lado o Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”;

O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos.

Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer 

pedido de assistência.

Desta forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

(Art. 219, NCPC), completar a inicial, juntando documentos que comprovem 

a hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do NCPC.

Jaciara - MT, 02 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32332 Nr: 3743-93.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DIAS ALENCASTRO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSDETE PEDRO DE 

OLIVEIRA - OAB:2530/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para reconhecer a contradição e o 

erro material apontados nos embargos, devendo ser reformada a decisão 

de fl. 121 para constar o seguinte trecho: […] “Quanto ao pedido de 

condenação em honorários, deixo de arbitrá-los à executada, devido a 

ausência de intimação pessoal, quando do retorno dos autos, para o 

cumprimento voluntário da sentença. De outra banda, cabível a 

condenação de honorários advocatícios ao exequente, tendo em vista o 

notório excesso na execução, inclusive com posterior concordância 

deste.Assim, condeno o exequente/impugnado ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do cálculo homologado.Isento de custas, por serem incabíveis nesta fase 

processual.”Mantenho a decisão em seus demais termos.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Jaciara - 

MT, 05 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74328 Nr: 234-13.2016.811.0010

 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
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 PARTE AUTORA: GERALDO FERREIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA LUCIANA GRIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:1792-A/MT, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Assim, o 

requerente continuará a pagar, a título de pensão alimentícia, a seu filho 

MURILO GRIGOLO DOS ANJOS, o valor correspondente a 65% do salário 

mínimo vigente e 50% das despesas extraordinárias.Defiro o pedido do 

benefício da assistência judiciária gratuita, conforme pugnado na inicial, 

nos termos do art. 98 do CPC.Sem custas ante a gratuidade da justiça.Com 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências. Jaciara/MT, 07 de dezembro de 2017.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 69986 Nr: 11888-31.2015.811.0010

 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: VERGÍNIO RODRIGUES DE ARRUDA, SEVERINA MOURA 

DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA, 

SUELY APARECIDA GARCIA, PEDRO DIAS DOS SANTOS, MILTON 

FERREIRA JUNIOR, MARCIO RUIZ FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE 

MATTOS, VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, ESPÓLIO DE NAIR RUIZ 

FERREIRA, CELIA FERREIRA FRÓES, CELIA FERREIRA FRÓES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. INDEFIRO o pedido de citação por edital, neste 

momento.Intime-se a DPE para, em 15 (quinze) dias, apresentar a 

competente resposta dos sujeitos citados por edital, bem como para 

diligenciar o endereço de Milton Ferreira Júnior, vez que não houve o 

esgotamento de todas as tentativas para a identificação de seu 

paradeiro.Às providências.Jaciara - MT, 05 de fevereiro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14249 Nr: 977-43.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY CHILANTE, MARCOS HENRIQUE AREAS 

GONÇALVES, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJAC-MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255, ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030/MT

 Vistos etc.Em vista da petição de fls. 732/733, apresentado pelo credor 

Banco do Brasil S/A, intimem-se os exequentes para, se quiserem, 

manifestar sob a referida petiçao, no prazo de 10 (dez) dias (Arts. 9º e 

10, ambos do NCPC).A propósito, dispõem os Arts. 9º e 10 do NCPC:“Art. 

9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida.Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:I - 

à tutela provisória de urgência;II - às hipóteses de tutela da evidência 

previstas no art. 311, incisos II e III;III - à decisão prevista no art. 701.Art. 

10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício.”(destaquei)Os Arts. 9º e 10 do NCPC devem ser lidos em 

conjunto, e compreendidos à luz dos demais princípios do Direito 

Processual Fundamental.Segue o festejado autor José Miguel Garcia 

Medina, notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, 

Com Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra 

Código de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 

13.105, de 16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 28:“I. Contraditório e 

direito de ser ouvido. Refere-se o art. 9.º do CPC/2015 àquela que, 

segundo pensamos, é a manifestação mais básica do contraditório: o 

direito de ser ouvido. A garantia do contraditório, no entanto, é mais ampla, 

e compreende também o direito de influir decisivamente nos destinos do 

processo. Há, pois, o direito de ser ouvido, de se manifestar, e de ter suas 

manifestações levadas em consideração. Veda-se, nesse contexto, a 

prolação de decisões com surpresa para as partes, disso tratando o art. 

10 do NCPC. Os arts. 9.º e 10 do CPC/2015 devem ser lidos em conjunto, e 

compreendidos à luz dos demais princípios a que nos referimos no 

comentário ao art. 2.º do CPC/2015”.(destaquei) Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Após, façam conclusos os autos.Jaciara/MT, 05 de fevereiro 

de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5112 Nr: 720-91.1999.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM GABRIEL BARBIERI, ODILA MARIA BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO CIRILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MOACIR JOSÉ MORANDINI - OAB:3591-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028-B/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Vistos etc.

Requerido cumprimento definitivo de sentença pelos exequentes (fls. 

645/685), em obediência ao art. 523 do CPC, intimem-se os executados, 

pessoalmente (art. 513, §4º, do CPC), para pagar o débito no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando-se que sem 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 (art. 523, § 1º do 

CPC).

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, intime-se o 

exequente para atualização do débito em 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o expedindo o necessário e com as cautelas de 

praxe.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1744 Nr: 564-40.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, 

NIELSEN MONTEIRO CRUVINEL - OAB:14.242-A

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Erai 

Maggi Scheffer, Elusmar Maggi Scheffer e Fernando Maggi Scheffer em 

desfavor de Comercial Agropecuária Santa Rosa Ltda., Adir Enar de 

Vlieger, Aristeu Bertolin e Arlindo Casola, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Os Exequentes pugnaram pela suspensão do processo pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias (fl. 382).

Sem mais delongas, defiro o pedido de suspensão.

Decorrido o prazo (16/07/2018), certifique-se e intimem-se os exequentes 

para requerem o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências.

Jaciara/MT, 05 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.: 51141 Nr: 3033-68.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NIELSEN MONTEIRO CRUVINEL - OAB:14.242-A

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Jaciara - MT, 05 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51487 Nr: 4-73.2013.811.0010

 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: ANTONIA DA CRUZ CANAVARROS, AURORA DA 

CRUZ, CECÍLIA NUNES DA CRUZ, IRENE DA CRUZ DE JESUS, BENEDITO 

NORBERTO DE JESUS, HERALDINA DA CRUZ MOTTA, AGUEDA DA CRUZ 

CÂNDIDO, VALDEMAR MOTTA, EDINETE MACEDES DA CRUZ, LUZIA 

NUNES DA CRUZ, GILBERTO DA SILVA, JOERSO NUNES DA CRUZ, 

LOURDES NUNES DA CRUZ, BRÍGIDA DA CRUZ VEIGA, MIGUEL VEIGA, 

LUCIMAR BONIFÁCIO GARCIA, JOAQUIM MONTEIRO DE OLIVEIRA, Elizeu 

Nunes da Cruz, MARIA ANTONIA DA CRUZ, TEREZINHA FÉLIX SILVA 

CRUZ DE DEUS, JOANITA VEIGA DE SOUZA, CARLOS FERREIRA DE 

SOUZA, JOANICE VEIGA GARCIA, MARCIA TEODORA VEIGA, LINDOMAR 

DA CRUZ VEIGA, LUCINÉIA VEIGA SEVERO, JOSÉ SEVERO REINALDO, 

MIGUEL VEIGA FILHO, LINDACY VEIGA DA SILVA, ANTONIO PEREIRA DA 

SILVA, LAZARO DA CRUZ VEIGA, DEUSITA ALVES DA CRUZ, THAYSA 

ALVES DA CRUZ, NAX SANDRO ALMEIDA DOS SANTOS, NEUZA SILVA 

CRUZ MONTEIRO DE OLIVEIRA, ROBERTO MANOEL DE DEUS, ALDINEIA 

APARECIDA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMILHANO DA CRUZ E SILVA, ESMERALDA 

NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se. Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26164 Nr: 2732-63.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITH HERMES, EDITH HERMES, CARLOS 

DANILO HERMES, MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA

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

- OAB:8.123 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 Vistos etc.

Em vista à manifestação do exequente (fl. 211/212), informando que 

apresentou contraproposta de acordo aos executados, bem como 

indicando número telefônico para negociação, intimem-se os devedores 

para se manifestarem, em 20 (vinte) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se para, no mesmo prazo, 

requerer o que de direito.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1171 Nr: 340-39.1997.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM GABRIEL BARBIERI, ODILA MARIA BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO CIRILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, HERMES LUIZ REZENDE - OAB:4927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT 

3.610, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Vistos etc.

Tendo retornado os autos da instância superior e decorrido o prazo para 

manifestação das partes (fl. 645), arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 05 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.: 98687 Nr: 5499-59.2017.811.0010

 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: LVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5499-59.2017.811.0010

Código 98687

Requerente: Lindolfo Vieira Evangelista

 Requerida: Myralva Dourado Evagelista

VISTOS ETC,

Lindolfo Vieira Evangelista ajuizou a presente “Ação de Divorcio Litigioso”, 

em face de Myralva Dourado Evagelista, qualificados nos autos.

 Recebida a inicial, os autos fora remetidos ao CEJUSC desta Comarca 

para tentativa de composição amigável entre as partes (Ref: 4).

As partes compuseram acordo (ref. 20).

O Ministério Público desnecessária sua manifestação por serem as partes 

maiores e capazes.

 É o breve relato.

 Decido.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes.

As partes acordaram que o imóvel Lote edificado de n° 03, localizado na 

quadra n° 130, na Rua Cecy, Bairro Planalto, adquirido na constância do 

casamento será vendido e dividido em 34% para o solicitante e 66% para 

a solicitada.

 Enquanto o imóvel não for vendido, será ocupado pelo filho do casal.

 A requerente voltará a usar o nome de solteira MYRALVA DOURADO 

NASCIMENTO.

As partes não possuem filhos menores.
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 Destarte, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

presente acordo celebrado entre as partes, com fundamento nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Expeça-se mandado para registro no cartório competente, salientando que 

a cônjuge varoa voltará a usar seu nome de solteira, ou seja, MYRALVA 

DOURADO NASCIMENTO (art. 734, § 3º do NCPC).

Após, tendo em vista que as partes renunciaram o prazo recursal, 

arquive-se com baixas na distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47521 Nr: 2720-44.2011.811.0010

 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: VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A, Paulo Venicio Porto de Aquino - OAB:14.250-A

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação aos advogados das partes 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca do v. 

acordão de fls. 121/125 e requerer o que de direito em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16482 Nr: 1013-51.2005.811.0010

 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: MARIA JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, ROSENI APARECIDA FARINACIO - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MENDES 

MORAGAS - OAB:92171/MG

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a advogada do espólio 

requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos presentes autos o 

instrumento de procuração dos herdeiros e requerer o que de direito em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56675 Nr: 1039-34.2014.811.0010

 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: LUZIA MARGARETI MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação a parte 

embargada/exequente via DJE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer resposta aos embargos. É o que cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108286 Nr: 369-54.2018.811.0010

 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): MÁRCIO BINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de 

CITAÇÃO. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho 

de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 05 de fevereiro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108652 Nr: 542-78.2018.811.0010

 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): CARLOS SOARES JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de 

CITAÇÃO. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho 

de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 05 de fevereiro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 547 Nr: 631-05.1998.811.0010

 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: HERMÍNIA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE RIO MANSO 

LTDA, TRANSPORTES REAL LTDA, AGF BRASIL SEGUROS S/A, ITAÚ 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS - OAB:, ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS - OAB:21825/O, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B, ANSELMO CURSINO JORGE - OAB:2330-B, ARY 

RAGHIANT NETO - OAB:5449/MS, GUSTAVO A . M. BERNER - 

OAB:6511, HELEN MARY V. C. JORGE - OAB:1979, JACÓ CARLOS 

SILVA COELHO - OAB:13721/GO, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:OAB/MS 6.611, NÁDIA AMARAL DE BARROS - OAB:6524, PAULO 

VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:OAB/MT 14.250-A, PEDRO MARTINS 
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VERÃO - OAB:4839-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Tempestividade

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, o recurso de apelação acostado às fls. 

1.466/1.491, foi interposto no prazo legal. Assim, nesta data faço expedir 

intimação da parte recorrida/executada na pessoa de seu(s) advogado(s) 

via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

recurso de fls. 1.466/1.491. Intimar, ainda, as demais partes por meio de 

seus advogados acerca do recurso de apelação interposto pela 

exequente, para querendo, manifestarem e requerer o que de direito. É o 

que cumpre-me certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 8838 Nr: 1052-87.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA HALLEY LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FREIBERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilsi Luz - OAB:0395-AOB-SC

 Processo nº 1052-87.2001.811.0010

Código 8838

VISTOS ETC,

 Em consulta ao Sistema BACENJUD realizei o bloqueio parcial do débito, 

no valor de R$ 42,18 (quarenta e dois reais e dezoito centavos), o qual 

procedi ao desbloqueio por entender ser insignificante o valor.

Após, realizei consulta ao Sistema RENAJUD e procedi a restrição acerca 

da transferência de veículos em nome do executado, conforme espelhos 

anexos.

 Assim, intime-se a parte executada acerca dos bloqueios via Renajud 

para, querendo, impugná-los, no prazo legal.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 28 de novembro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53021 Nr: 1578-34.2013.811.0010

 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: USINA JACIARA S/A, USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL LTDA, BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, IGUAÇU 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, BRASIL CENTRAL MÁQUINS E 

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, DORIS MARIA DE OLIVEIRA, 

THOMAS GREG & SONS GRÁFICA, SERVIÇOS, IND. E COM, IMPORT. E 

EXPORT DE EQUIP LTDA, ALISSON LUAN DE CAMPOS, ZEFERINO CAMILO 

DE SOUZA, ESPOLIO DE JOSÉ BENTO BATISTA, IRUSA ROLAMENTOS 

LTDA, MONTANA RETIFICA DE MOTORES LTDA, BANCO BAMERINDUS DO 

BRASIL S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRJUDICIAL, ECO MULTI COMMODITIES 

FUNDO DE INV. EM DIREITOS CRED. FINANCEIROS AGROPECUARIOS, 

LATIN MAERICA EXPORT FINANCE FUND LTD, PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA S/A, MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A, ESPOLIO DE JOSÉ BENTO 

BATISTA, ING BANK N.V. - HOLANDA, Czarnikow Brasil Ltda, Equagril 

Equipamentos Agrícolas Ltda, BANCO BBM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, ADRIANO DE GUSMÃO ALBUQUERQUE - OAB:20859, 

ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - OAB:165.202-A/SP, Beatriz 

Helena dos Santos - OAB:87.192-SP, Bruno Alexandre Gutierres - 

OAB:237.773-SP, CAIO GRACCO BIZATTO DE CAMPOS - 

OAB:235971-SP, CARLOS ALBERTO DO PRADO - OAB:4910/MT, 

CLAUDIA YU WATANABE - OAB:152.046/SP, DOUGLAS RICARDO 

GUILHEN MELO - OAB:4856/MT, ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, Fábio Pascual Zuanon - OAB:172.589-SP, FELIPE 

EVARISTO DOS SANTOS GALEA - OAB:220.280/SP, FERNANDO DALL 

AGNOL FINATO - OAB:10084/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - 

OAB:9012/MT, ILION FLEURY NETO - OAB:31561, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6197/MT, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:5646, JOSÉ YUNES - OAB:13.580/SP, JULIANA MARANTES 

MARCHIORI - OAB:283.201/SP, Júlio Christian Laure - 

OAB:155.277/SP, LAURA F. PIPI DE SOUZA WILLON - OAB:10637, 

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - OAB:62993 RS, LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO - OAB:8.379/MT, LUCIANA JOANUCCI MOTTI 

- OAB:OAB-MT 7.832, LUCIANO APARECIDO CUBA - OAB:11.150/MT, 

MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - OAB:6222, MAURO CESAR 

BARTONELI JUNIOR - OAB:23.380/GO, MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:OAB/MS-11612, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, 

RICARDO AZEVEDO SETTE - OAB:138486-A/SP, ROBSON SCARINCI - 

OAB:6.939, THOMAZ LUIZ SANT'ANA - OAB:235.250/SP, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA MARTINS DA 

SILVA - OAB:18.088, DIOGO BORGES NAVES - OAB:28.817/GO, ENZO 

RICCI FILHO - OAB:5232-MT, Igor Glerean Melissopoulos - 

OAB:324.421/SP, Sidnei Dal Moro - OAB:8607, THOMAZ LUIZ 

SANT'ANA - OAB:235.250/SP

 determino: a) a expedição de ofício ao 1º Serviço Registral da Comarca 

de Juscimeira – atentando-se à decisão de desbloqueio das matrículas 

que constam no corpo das cartas de arrematação, fls. 28.357, 28.392 

(Volume 142) e fl. 29.527 (Volume 148), oriundas da alienação judicial 

havida nos autos (a par, ainda, do teor da r. decisão pretérita de fls. 

33.701/33.702) – dando conta do desbloqueio de todas as matrículas dos 

imóveis constantes do anexo VI, de fls. 27.013/27.017, registrados, pois, 

no mencionado cartório, e, lógico, que façam parte da arrematação;b) a 

intimação do atual Administrador Judicial para atualizar o seu crédito, em 

10 (dez) dias, referente aos honorários devidos pela arrematante, ante a 

destituição do ex-Administrador Judicial, nos termos do fundamento 

esposado nos embargos declaratórios;b.1) a intimação da arrematante 

Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S. A. para, em 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento dos honorários, na data fixada por 

este juízo, sob pena de bloqueio de valores em conta bancária;b.2) após, 

conforme a vinda da planilha de percepção de honorários, a intimação da 

arrematante Porto Seguro Negócios Empreendimentos e Participações S. 

A. para efetuar o pagamento, em 05 (cinco) dias, dos valores pretéritos 

não pagos, sob pena de bloqueio de numerário em conta 

bancária.Consigno, na linha de entendimento do nosso Tribunal de Justiça, 

que “o encerramento do processo recuperacional é o único caminho legal 

a ser seguido, não se prestando ele para o julgamento de eventuais 

fraudes, que derá seguir rito próprio”.Às providências.Jaciara - MT, 05 de 

fevereiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54688 Nr: 3126-94.2013.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5.398-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, o recurso de apelação acostado às fls. 519/525, 

interposto pela parte embargada, foi protocolado no prazo legal, portanto, 

tempestivo. Assim, faço expedir intimação do advogado da parte 

embargante, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no 

prazo legal. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59536 Nr: 10035-91.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. P. DA CRUZ DISTRIBUIDORA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 
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OAB:8534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dos Advogados da Exequente, acerca do contido na decisão de fls.152 e 

vº, a seguir transcrito: "Processo nº 10035-91.2004.811.0010

Código 59536 VISTOS EM CORREIÇÃO, Determino a alteração da capa dos 

autos conforme requerido ás fls. 147/148, para constar os procuradores 

regularmente constituídos. Quanto ao pedido de pesquisa via Renajud, 

constante às fls. 147/148, INDEFIRO. Não cabe ao Poder Judiciário envidar 

esforços para o descobrimento do paradeiro dos bens e rendimentos das 

partes, em ações que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de 

violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo. 

Nessa toada:

 “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE 

CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE OFÍCIO À RECEITA 

FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA PARTE EXECUTADA. 

ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a respeito de bens e 

endereço da parte executada é da própria exequente, não podendo o 

Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, avocar, para si, o 

encargo que compete a uma delas. (...) não constitui obrigação do Juízo 

utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à Receita Federal, 

objetivando obter as últimas declarações de rendimentos da executada, 

para a consecução de eventual novo endereço daquela ou de bens de 

sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente quando a 

utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de ativos 

financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” (TRF 5ª 

Região – Agravo de Instrumento nº 119229 – DJe 21/10/2011). Sendo 

assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar bens passíveis de penhora em nome da parte executada. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara, 27 de abril de 2016. Valter Fabrício Simioni da Silva 

-Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93247 Nr: 2936-92.2017.811.0010

 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: Gilson Equiberg Saravi Anderson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 10 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação da parte autora 

para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107837 Nr: 68-10.2018.811.0010

 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): LOJAS RENNER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 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 

nº1420879 e designada Sessão de Conciliação para o dia 10/04/2018 às 

16h30hs.

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.: 48902 Nr: 598-24.2012.811.0010

 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: CLAUDIO MURILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA WEHRMANN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César da Silva 

Moraes - OAB:5.629/MT

 Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração 

interpostos por Cláudio Murilo da Silva às fls. 121/123, para condenar o 

embargado Agrícola Wehrmann Ltda ao pagamento dos honorários de 

sucumbência arbitrados na sentença.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 

05 de fevereiro de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-97.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CANIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

LOTERICA 13 PONTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

MIRIAM MATTIONI OAB - MT0006678S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Autora, que se manifeste acerca do Petição acostada aos Autos 

no Id. 11633641 e seguinte, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010751-72.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Autora, que se manifeste acerca do Petição acostada aos Autos 

no Id. 11633910 e seguinte, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA GUARDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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 que o recurso de embargos de declaração, ID n.º 

11638070,e seguintes, foi interposto no prazo legal. Posto isto, nos termos 

do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

autora para querendo, no prazo de 05 dias, manifestar-se. É o que me 
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cumpre.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001082-46.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENTINO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação de ID n. 11650951 e seguinte 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81799 Nr: 2853-86.2016.811.0018

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz Diretor da Comarca de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho a manifestação do Ministério Público e determino a intimação do 

requerente para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

diga o parquet e venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98582 Nr: 5933-24.2017.811.0018

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ribeiro do Nascimento, Erta Vicente do 

Nascimento, Vilson Vicente do Nascimento, Marines Pellizzari do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz Diretor da Comarca de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento de restituição de valores pagos e não utilizados 

referentes às guias de nº 57141 e guia de nº 57142, em razão de não 

haver o ajuizamento da ação pretendida.

A distribuidora certificou nos autos que houve a quitação das referidas 

guias, bem como que não consta distribuição de ação em nome do 

requerente.

Destarte, defiro o pedido de ressarcimento do valor mencionado na 

petição inicial, qual seja de R$ 11.163,10 (onze mil cento e sessenta e três 

reais e dez centavos), o qual deverá ser depositado na conta em favor 

dos requerentes, sendo Conta Corrente nº 20.318-1; Agência 2836-3; 

Banco do Brasil; titularidade de Advocacia Prado & Oliveira; inscrito no 

CNPJ nº 10.884.547/0001-50.

Após, oficie-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso para as providências necessárias ao 

ressarcimento, nos termos da Instrução Normativa nº 02/2011.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72748 Nr: 2563-08.2015.811.0018

 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 Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivair José Póvoa, Antonio Sergio de Col

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:, Rodrigo Carlos 

Bergo - OAB:8.435/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Intime-se o patrono da parte requerida para se manifestar no prazo de 15 

dias, e da expedição da carta precatória para oitiva da testemunha Helena 

H.C. de Oliveira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38881 Nr: 2905-92.2010.811.0018

 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 Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Navegações Ltda - EPP, Ederson 

de Souza Cavalheiro, Marcio José Dias Lopes, Idevaldo Anibal Tomaselli, 

Helio Antonio Seibel, Clodoaldo Seibel, Edena Aguirre Seibel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Winter - 

OAB:11470/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Leonardo 

Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143

 Proceder a intimação das partes, para na pessoa de seus advogados, Dr. 

Daniel Winter, OAB nº 11470, e Dr. Leonardo Fernandes Maciel Esteves, 

OAB/MT 14.143, para juntarem aos autos o comprovante do protocolo do 

Projeto de Recuperação de àrea Degradada - PRAD perante a SEMA, 

conforme manifestação de fls. 436.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65583 Nr: 2726-22.2014.811.0018

 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 Conceição da Silva de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Certifico a tempestividade do Recurso de Apelação de fls. 87/94. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 796 da CNGC, impulsiono o presente feito 

ao DJE para proceder a intimação do(s)requerente(s), na pessoa de seus 

patronos, Dr. Rodrigo Carlos Bergo, OAB/MT 8.435, e Dr. Ghyslen Robson 

Lehnen, OAB/MT 15312, para querendo, apresentar as contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81635 Nr: 2769-85.2016.811.0018

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vicente da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:MT/12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do pedido de ref. 29, no qual a parte requerente informa que o 

requerido quitou o débito e, portanto, não há mais interesse no 

prosseguimento do feito, prejudicado está a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para análise do recurso de apelação.

Eventuais custas remanescentes pelo requerente.
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P.R.I. Com o transito em julgado e certificado quanto a custas 

remanescentes, arquivem-se os autos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81956 Nr: 2921-36.2016.811.0018

 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: Rosely Farias de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros 

Bradesco Seguradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO - OAB:MG 103709, Wesley Manfrin Borges - 

OAB:8.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Intimar as partes , na pessoa de seus advogados, FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO - OAB:MG 103709, Wesley Manfrin Borges - OAB:8.867 

representando o polo ativo; e Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A representando o polo passivo, acerca da audiência 

redesignada para o dia 19 de março de 2018 às 14h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100472 Nr: 6924-97.2017.811.0018

 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 do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros, Douglas Martin 

Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Renann Pastro 

Pavan - OAB:OAB/MT 17.354

 do Meio Ambiente, em relação à Fazenda Santo Antônio, e que mesmo 

após o TAC os requeridos continuaram praticando ilícitos ambientais.É o 

relatório.Citem-se os requeridos para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contestarem a ação (NCPC, art. 335), advertindo-a que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na 

inicial (NCPC, art. 344).Determino a inversão do ônus da prova, com 

supedâneo no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90 c/c o artigo 21 da Lei 

7.347/85.Decorrido o prazo de defesa, com ou sem contestação, abra-se 

vista à parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.Intime-se o 

representante do Ministério PúblicoNos termos do artigo 18 da Lei nº 

7.347/85, DISPENSO o adiantamento de custas judiciais.Tratando-se de 

processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 

6º do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65366 Nr: 2547-88.2014.811.0018

 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: Aparecido Alexandre

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

 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:

 Intimação da parte autora para apresentação de impugnação à 

contestação de fls. 78/86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98348 Nr: 5807-71.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte exequente para apresentar o débito atualizado, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que seja possível a realização de 

penhora on line dos valores buscados.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 93040 Nr: 3211-17.2017.811.0018

 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: Aparecida Ribeiro Dzovoniarkievicz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo de Andrade Assunção, Iluminni 

Empreendimentos e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com 

indenização de danos morais com pedido liminar para nulidade de cessão 

de posse proposta por Aparecida Ribeiro Dzovoniarkevicz em desfavor de 

Angelo de Andrade Assunção e Iluminni Empreendimentos e participações 

LTDA, todos qualificados nos autos.

A ação foi recebida e no momento designada audiência de 

mediação/conciliação.

A sessão restou frutífera e as partes pugnam pela homologação do 

acordo firmado.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (f. 78/81), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado.

Após transito em julgado, ARQUIVE-SE.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89322 Nr: 1328-35.2017.811.0018

 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: Francisco Schmitz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que apresente o requerente na 

audiência designada para o dia 27/02/2018 às 18h30, em razão da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (Ref.26).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 3419 Nr: 675-29.2000.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIT & TAIT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 Intimar o patrono da parte executada do teor da r. sentença fl.93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65719 Nr: 2829-29.2014.811.0018

 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
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 PARTE AUTORA: Aparecida Almeida Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - INDEFIRO a denunciação da lide formulada pelo DETRAN, tendo em vista 

que a hipótese nos autos não se amolda aos incisos do art. 125 do CPC.

II - Defiro o pedido da parte requerente (ref:50), devendo a secretaria 

realizar as devidas retificações no sistema.

III - Certifique se a liminar foi cumprida, com a entrega do porte obrigatório 

correto à parte requerente.

IV - Após, concluso para sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67484 Nr: 21-17.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.

Petição do Réu e Documentos, Id: 104379, protocolado em: 12/01/2018 às 

14:16:34

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67967 Nr: 279-27.2015.811.0018

 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: Branca Zauza, Fabio Junior Piazzoli Maria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Em consonância com a cota Ministerial de f.25 determino a intimação da 

parte autora para que apresente certidões negativas (1º e 2º grau).

Determino ainda a intimação do marido da requerente para que manifeste 

acerca do pedido, tudo no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 7020 Nr: 728-39.2002.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deni Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Em que pese à argumentação trazida pela parte que adjudicou o imóvel, 

entendo que o pleito não deve ser atendido, NESTES AUTOS!

Ocorre que as averbações que se pretende cancelar foram expedidas em 

outros processos, em relação a outras partes, e até um que corre em 

outro juízo.

Sendo assim, mesmo o direito da parte sendo evidente, para o seu 

atendimento devem ser observadas as cautelas de praxe, através de 

decisão exarada no processo que gerou o gravame, após o atendimento 

do disposto no art. 10 do CPC.

É que, de fato, não cabe a este juízo de deliberar acerca da penhora 

imposta por juízo diverso, em autos diversos, sobre o bem adjudicado.

E isto porque, não restam dúvidas de que compete à parte tomar as 

providências necessárias ao levantamento das restrições que pairam 

sobre o bem por ela adjudicado, requerendo o que lhe for de direito.

Para tanto, basta produzir prova da propriedade do imóvel, a qual emana 

da carta de adjudicação expedida pelo juízo, formulando o pedido de baixa 

das restrições às autoridades judiciais que determinaram as averbações 

na matrícula do imóvel.

Ademais, expedida a carta de adjudicação, encerrou-se a prestação 

jurisdicional nestes autos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro o pedido de f. 278/281. Advirto 

que a parte deverá buscar a baixa das penhoras nos autos, e nos 

respectivos juízos que expediram os mandados que se pretende dar 

baixa.

Ao arquivo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 12665 Nr: 1342-73.2004.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que o parquet pretende o 

recebimento de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) decorrentes do 

suposto descumprimento de TAC.

A parte requerida apresentou exceção de pré-executividade, em que 

alega ter cumprido o acordo tempestivamente, não havendo título 

executivo.

Pois bem. O presente cumprimento de sentença bate às raias da litigância 

de má-fé, pois é evidente que a parte cumpriu as obrigações antes mesmo 

do prazo fixado. Bastaria analisar com atenção os documentos juntados 

para se chegar a essa conclusão.

Em 17/10/2012, em audiência judicial as partes formularam acordo que 

restou homologado pelo juízo. A parte teria o prazo de 06 (seis) meses 

para cumprir suas obrigações.

Os documentos de f. 191 e seguintes atestam que o CAR foi protocolado 

na SEMA em 12/12/2.012, às 14h20min (f. 191); enquanto que o PRAD foi 

feito em 01/12/2.012 (f. 196 e 201).

Eventual demora no trâmite perante a SEMA não pode ser imputada a 

parte. Sendo assim, entendo que não houve o descumprimento do acordo, 

tal como mencionado na petição de cumprimento de sentença.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o processo com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Sem custas ou honorários.

PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40241 Nr: 695-34.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ronaldo Rodrigues da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Lima Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rosemeri Mitsue Okazaki Takezara - OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as patronas da parte autora para manifestar quanto a certidão do 

Sr. Oficial de Justiça fl.137, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69597 Nr: 1096-91.2015.811.0018

 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: Bartolomeu Fuliotto Peres, Onesimo Bezerra de Araújo, 

Alice Maria Mess, Valdomiro da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11.259-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana baptista Gusmão - 

OAB:3127-A

 Vistos etc.

Considerando que a requerida juntou documentos novos na sua 

impugnação, nos termos do art. 10 do CPC, determino que a parte 

requerente seja cientificada da juntada.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73671 Nr: 3000-49.2015.811.0018

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalves de Lima e Barros de Lima Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS ACOLHO a pretensão deduzida na inicial 

e, antecipadamente, com base no inc. I do art. 355 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão da parte autora, para o fim de DECLARAR 

definitivamente CONSOLIDADOS nas mãos da autora o domínio e a posse 

plenos e exclusivos do bem descrito na petição inicial: Marca Scania, 

modelo R-420 4x2 CR 19 GA, ano 2008/2009, cor vermelha, RENAVAM n° 

983983445, chassi n°9BSR4X20093635735 e placa NJK-4069. DECLARO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I 

do CPC.Atente-se a Sra. Gestora para que as publicações sejam 

realizadas exclusivamente em nome do patrono da autora, Dr. Mauro Paulo 

Galera Mari – OAB/MT n. 3.056.Após transitada em julgado a sentença, 

AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.Custas e honorários 

pela requerida.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101594 Nr: 7569-25.2017.811.0018

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Luciano Aguiar da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Benedicto de Amorim 

Valim Franco - OAB:14147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Trata-se de Justificação Criminal proposta por LUCIANO AGUIAR DA 

COSTA requerendo a realização de oitiva de testemunhas para instruir 

futura revisão criminal.De início, foi concedido ao autor o prazo de 15 dias 

para instruir o feito com os documentos faltantes, bem como demonstrar 

que as testemunhas ora arroladas não foram ouvidas na ação 

principal.Devidamente intimado, o autor, ao invés de cumprir o 

determinado, apresentou exceção de incompetência, aduzindo que a 

presente justificação criminal deveria tramitar na 1ª Vara desta Comarca, 

uma vez que a sentença condenatória foi proveniente desta.Contudo, 

referida alegação não prospera, pois, como bem salientado pelo Ministério 

Público, com a instalação da 3ª Vara desta comarca, todos os processos 

criminais que tramitavam nas outras varas foram redistribuídos para então 

tramitar na referida Vara, a qual é especializada. Assim, verifica-se que 

se trata de competência em razão da matéria, a qual é absoluta, ou seja, 

atualmente todos os processos desta natureza (criminal) são de 

competência deste Juízo, mesmo que julgados anteriormente pelo 

Magistrado de outra Secretaria.Tal entendimento é pacificado pelo STF, [...] 

Dessa forma, rejeito a exceção de incompetência e, por conseguinte, 

determino o cumprimento da decisão de ref. 04, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, CPC.Cumpra-se. Às providências.Juara/MT, 02 de 

fevereiro de 2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 78423 Nr: 1309-63.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maquisson da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Promovo a Intimação da Advogada do Réu para se manifestar sobre a 

decisão de Ref: 53.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64963 Nr: 2229-08.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Nascimento Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos etc.

 Considerando a recente designação deste magistrado para jurisdicionar 

na 3ª Vara de Juara-MT, faz-se necessário readequar a pauta de 

audiências da Vara. Assim, designo a solenidade para o dia 06 de março 

de 2018, às 14h50min.

Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls. 64, remetam-se os 

autos para o Ministério Público a fim de que informe o endereço atualizado 

das testemunhas.

 Após, intimem-se nos endereços apresentados, devendo constar no 

mandado, dia, hora e local.

 Intime-se o acusado e o seu defensor.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000051-09.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000051-09.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: MARCIO MARIANO REQUERIDO: JOELMA CAVALHEIRO 

SIQUEIRA VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Regulamentação de Guarda 

com pedido de tutela de urgência de busca e apreensão de menor 

ajuizada por MARCIO MARIANO em face de JOELMA CAVALHEIRO 

SIQUEIRA. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela 

realização de estudo psicossocial das partes. Pois bem. Analisando 

detidamente os autos, verifico que assiste razão a nobre representante 

ministerial, uma vez que a medida de busca e apreensão é drástica e deve 

ser concedida em raras situações, em que o feito apresenta elementos de 

provas seguros acerca da situação fática em que o menor se encontra. 

Contudo, o caso sub examine apresenta certas peculiaridades, 

principalmente no que diz respeito à doença da parte ré, bem como restam 

dúvidas sobre o real motivo de a Requerida ter abandonado o lar e levado 

consigo o infante. Por oportuno, cabe ressaltar, que o que se busca nos 

feitos atinentes à guarda e, principalmente, nos casos de busca e 

apreensão de menor, é, primordialmente, o melhor interesse da criança. E, 

com base nessa premissa, procuro, tanto quanto possível, não fazer com 

que elas sejam expostas à mudanças frequentes de guarda, o que, como 

sabido, acarreta desconfortos emocionais e psicológicos, muitas vezes 

irreversíveis. Com essas considerações, ACOLHO a cota ministerial id. 

11545303 e DETERMINO a realização de estudo psicossocial com o Autor 

pela Equipe Multidisciplinar desta Comarca e com a Requerida e o menor 

pela Equipe Multidisciplinar da Comarca de Miraguaia/RS. Outrossim, não 

havendo nos autos provas robustas capazes de evidenciar a suposta 
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situação de risco que o menor se encontra, hei por bem postergar a 

análise do pedido de tutela de urgência para após a juntada de estudo 

psicossocial dos envolvidos. CITE-SE a parte ré para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal. Consigne-se no mandado que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela autora (CPC, art. 344). Em tempo, RECEBO a inicial 

posto que atendidos os requisitos do artigo 319 do CPC e DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita. PROCESSE-SE em segredo de justiça 

conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do CPC. Com a juntada dos 

Estudos, vistas ao Ministério Público e, após, conclusos para análise do 

pedido de tutela de urgência. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o 

necessário. Sirva a cópia da presente como carta precatória e ofício. Às 

providências. Juína, 05 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1001531-56.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. (RÉU)

 

Intimar da autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer na 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 6/3/2018, às 

10h30min na sala de audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania de Juína.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000820-51.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FOCHI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000820-51.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: LUIZ CARLOS FOCHI DESPACHO Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifico que o exequente não comprovou o 

pagamento das custas 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, 17 de 

julho de 2017 RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000820-51.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FOCHI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se o advogado da Parte Autora, para que recolha o Valor da 

Diligência correspondente, junto ao Site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. JUÍNA, 6 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-496 GUARDA

Processo Número: 1000099-02.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

lincon jesus da silva (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se a advogada da parte autora, para que se manifeste a cerca dos 

documentos anexados ao processo (certidão negativa Id.9132876) JUÍNA, 

6 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000645-91.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PAGNUSSATT DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se a advogada da Parte Autora, para querendo, possa apresentar 

Impugnação a Contestação. JUÍNA, 6 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000692-65.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DUFFEKE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se o advogado da parte autora, para que se manifeste sobre a 

certidão Id.11666247. 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45599 Nr: 5367-69.2008.811.0025

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:11.959-B/MT, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:10661/MT, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO Vistos, etc.Determino a imediata devolução do bem 

apreendido ao credor, devendo este ser intimado para indicar fiel 

depositário. Expeça-se o necessário.Remeta-se cópia dos autos à 

Diretoria do Fórum para apurar eventual falta funcional do oficial de justiça 

subscritor da manifestação de fl. 64.Às providências.Juína/MT, 4 de julho 

de 2017."

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 89052 Nr: 3208-17.2012.811.0025

 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: EFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FKH, NH, EK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 "DESPACHO Vistos, etc. 1. Anotem-se na capa dos autos os 

procuradores constituídos pelas partes (fl. 111 e 157).

2. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem se pretendem a 

produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a PERTINÊNCIA e 

o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão. 3. Decorrido o 

prazo, certifique-se a tempestividade das petições das partes e volte-me 

concluso para apreciação.

Às providências. Juína/MT, 24 de novembro de 2017. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 85210 Nr: 5749-57.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRECON GOIÁS INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RUDGE LEITE NETO - 

OAB:84786/SP, LUIZ ANTONIO GOMIERO JÚNIOR - OAB:154733/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 "DECISÃO Vistos, etc. DEFIRO o pedido de fl. 72. Proceda-se a busca, via 

sistema RENAJUD, sobre a existência de veículo em nome da executada, 

BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica inscrita no 

CNPJ sob n. 07.236.297/001-38. 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, 10 de janeiro de 2018."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 109455 Nr: 2299-67.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDSM, LSDSM, MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa 

do Oficial de Justiça de fl. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109859 Nr: 2509-21.2015.811.0025

 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): MARCELO MEDEIROS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Indefiro o pedido de fl. 53, tendo 

em vista que não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o 

descobrimento do paradeiro das partes, dos seus bens e rendimentos em 

feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo. [...] Outrossim, 

considerando que a citação é pressuposto de existência da relação 

processual, INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar nos autos o novo endereço do Executado, sob pena de extinção 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo (art. 485, IV, NCPC). Às providências. 

Juína/MT, 10 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 121232 Nr: 2125-24.2016.811.0025

 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: JOSÉ MAZIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARALD FEY JÚNIOR, ALMERI JOVITA 

RIGODANZO FEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 "DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Após, certifique-se e volte-me concluso.Às providências. 

Juína/MT, 11 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93154 Nr: 1278-27.2013.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de ação de regularização de guarda 

proposta por LEVI FERREIRA DOS SANTOS em favor dos infantes Wesley 

Carioca dos Santos, Yasmin Carioca dos Santos e Kalyta Carioca dos 

Santos em desfavor de ROSILENE CARIOCA DOS SANTOS, todos 

devidamente qualificados nos autos.(...) Diante do exposto, sem maiores 

delongas, nos termos dos argumentos apresentados e por tudo mais que 

dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a presente ação para DEFERIR a 

guarda definitiva e unilateral dos menores, WESLEY CARIOCA DOS 

SANTOS, YASMIN CARIOCA DOS SANTOS e KALYTA CARIOCA DOS 

SANTOS em favor do genitor Sr. LEVI FERREIRA DOS SANTOS, 

advertindo-o das responsabilidades inerentes à guarda.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, “a” do Novo Código de Processo 

Civil.Expeça-se o competente termo de guarda definitiva, nos moldes 

previstos no artigo 32 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Observando o trabalho desempenhado pelo defensor dativo nomeado à fl. 

46, Dr. Eder Hermes, inscrito na OAB/MT sob o n. 16.727, fixo em seu 

favor honorários dativos no montante de 02 (dois) URH’s da tabela atual 

da OAB.

No mais, expeça-se a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ. Portanto, Intime-o para retirar a certidão na Secretaria 

Judicial no prazo de 05 (cinco) dias.Sem custas processuais em face da 

gratuidade.Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Juína/MT, 11 de outubro de 2017.RAUL LARA LEITEJuiz de 

Direito" Intime-se o requerente para assinar o termo de guarda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96770 Nr: 5236-21.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 316 de 529



 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAFA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, SERGIO LUIZ NEHLS, LAMIVALENTES MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO Vistos, etc. DEFIRO o pedido de fl. 175. Proceda-se a busca, 

via sistema RENAJUD, sobre a existência de veículo em nome da 

executada, CARAFA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-EPP, 

pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob n. 07.744.199/0001-01. 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, 10 de janeiro de 2018."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100263 Nr: 1564-68.2014.811.0025

 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: DIONY SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA - ME, 

WAGNER CHARLES DE ASSIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 " SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por DIONY SILVA DOS 

SANTOS em desfavor de MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA - ME, já 

qualificados na inicial.

 (...) Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na inicial para condenar a MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA - ME a 

pagar ao autor DIONY SILVA DOS SANTOS indenização por dano material 

no valor de R$ 12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês a contar do vencimento, bem como indenização por 

danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Por conseguinte, condeno a parte 

autora ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem 

como honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 27 de novembro 

de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100282 Nr: 1582-89.2014.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, GIVAGO DIAS MENDES - OAB:19831-OAB/ES, 

LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, LUIZ FERNANDO MORAES 

DE MELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 "ATA DE AUDIÊNCIA Dia 19 de outubro de 2017 às 14h00min Código n. 

100282 Requerente: Aldinei da Silva

Requerida: Eva Aparecida Ribeiro de Amorim (...) Ante o exposto, e em 

harmonia com o entendimento ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, e por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do novo Código de 

Processo Civil. Sem custas em face da gratuidade. Expeça-se o 

competente termo de guarda. Observando o trabalho desempenhado nos 

autos pela defensora dativa, Enádia Garcia dos Santos Ribeiro, inscrita na 

OAB/MT 8249 - A, fixo em seu favor honorário dativos no montante de 04 

(quatro) URH’s da tabela atual da OAB. Expeça-se a certidão de 

honorários em favor da defensora dativa, nos termos do Prov. 

09/2007-CGJ e intime-a para retirar a certidão na Secretaria Judicial no 

prazo de 05 (cinco) dias. Tendo em vista que as partes renunciaram 

expressamente ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

dessa sentença e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo. Às providências. Nada mais havendo a consignar, por mim, Rute 

Barboza Teixeira, Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito (...)" Intime-se o requerente para assinar o Termo de 

Guarda na sercretaria da Segunda Vara desta comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 109412 Nr: 2277-09.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA DE JUINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANADÁ ÁUDIO E VÍDEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 "Vistos, etc.[...]2. Intime-se o executado pessoalmente, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor de R$ 13.191,01 (treze mil, cento e noventa 

e um reais e um centavo), acrescidos das custas, se houver.

3. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do NCPC, sem o pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento.

4. Não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação, poderá a parte exequente efetuar 

pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do 

juízo.

5. Transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 

do NCPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Novo Código de Processo Civil.

Às providências. Juína/MT, 22 de novembro de 2017. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 118016 Nr: 285-76.2016.811.0025

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TPDS, PAULO SÉRGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCY APARECIDA GUTIERREZ DE 

ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança com pedido 

de liminar proposto por THAMIRYS PEREIRA DA SILVA, representada por 

seu genitor PAULO SÉRGIO DA SILVA em desfavor de Lucy Aparecida 

Gutiérres de Alcântara, todos devidamente qualificados nos autos. Com a 

inicial, vieram os documentos de fls. 17/35. Decisão do juízo deferindo o 

pedido liminar às fls. 37/39.

Mandado de liminar e citação à fl. 41 v. Empós, instada a se manifestar, a 

parte requerente informa que não tem mais interesse no feito, visto que o 

certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar já fora 

devidamente entregue. É o breve relato. Decido Assim, ante ao 

cumprimento integral da obrigação, não há razão para o prosseguimento 

desse feito, eis que perdeu seu objeto, restando assim a extinção e 

arquivamento dos autos. Diante do exposto, visível a perda do objeto da 

ação, que se convola em superveniente impossibilidade jurídica do pedido, 

com fulcro analógico no art. 485, inciso VI do NCPC, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução de mérito. Deixo de condenar o 

impetrante ao pagamento de custas judiciais e taxa judiciária, tendo em 

vista que o Mandado de Segurança é ação isenta de custas no Estado de 

Mato Grosso. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

dessa sentença e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Às providências. Juína/MT, 06 de novembro de 2017. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito"

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 94039 Nr: 2233-58.2013.811.0025

 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: LAURO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY JOSÉ LUI, EDSON DE FREITAS 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIDNEY JOSÉ LUI, Cpf: 38224526887, Rg: 

6.560.719, brasileiro(a), natural de Rinopolis-SP, casado(a), comerciante. 

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 20 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: AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA POR LAURO 

FERNANDES EM FACE DE SIDNEY JOSÉ LUI E EDSON DE FREITAS 

FAGUNDES.

Despacho/Decisão: Código n. 94039DESPACHOVistos, etc.Defiro o pedido 

de fl. 180/182.Cite-se o executado por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

nos termos do artigo 256 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

para, querendo, responder a ação no prazo legal.Às 

providências.Juína/MT, 09 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITEJuiz 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, FABRÍCIO ALEXANDRE 

ROCHA CUSTÓDIO, digitei.

Juína, 06 de fevereiro de 2018

Lívia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100259 Nr: 1560-31.2014.811.0025

 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: SELMA DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA - ME, 

WAGNER CHARLES DE ASSIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por SELMA DA SILVA 

MOREIRA em desfavor de MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA - ME, 

já qualificados na inicial.

Alega a parte autora que celebrou contrato com a empresa ré, cujo 

objetivo era o marketing multinível, oportunidade em que deveria proceder 

a compartilhamentos semanais nas redes sociais de propagandas de 

produtos e serviços de empresas parceiras da requerida.

 Informa que investiu a importância de R$ 2.760,00 (dois mil setecentos e 

sessenta reais), visando lucrar o total de R$ 9.600,00 (nove mil e 

seiscentos reais).[...] Assim, levando-se em consideração aspectos 

subjetivos e objetivos, fixo o quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), pois entendo ser suficiente para minimizar o dano suportado 

pelo autor e para desestimular o réu a repetir a mesma conduta. Ante ao 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial 

para condenar a MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA - ME a pagar ao 

autor SELMA DA SILVA MOREIRA indenização por dano material no valor 

de R$ 12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês a contar do vencimento, bem como indenização por danos morais no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC a partir desta data. Por conseguinte, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como 

honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 27 de novembro de 2017. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110142 Nr: 2622-72.2015.811.0025

 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: JOÃO OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA ALVES COIMBRA, ALEXSANDRO 

ALVES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requetrente para que providencie o recolhimento, 

no prazo de 5(cinco) dias, da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o 

devido cumprimento do mandado de Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 102536 Nr: 3410-23.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO Vistos, etc. Intime-se o exequente para que apresente o 

cálculo atualizado do débito. Após, volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, 10 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81989 Nr: 1754-36.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IANE MARISA BIANCHI, HADRIEL DA SILVA 

BIZARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 "DESPACHO Vistos, etc. Intime-se o exequente para que apresente o 

cálculo atualizado do débito, bem como requeira o que entender por direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§1º do Novo Código de Processo Civil. Após, volte-me os autos concluso. 

Às providências. Juína/MT, 9 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104921 Nr: 4969-15.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO Vistos, etc. Intime-se a Exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, juntar nos autos as certidões de honorários dativos que 

pretende executar, sob pena de extinção nos termos do artigo 798, I, a c/c 

art. 924, I, ambos do NCPC. Após, certifique-se e volte-me concluso. Às 

providências. Juína/MT, 15 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108402 Nr: 1766-11.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDA, AJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO Vistos, etc. INDEFIRO o pedido de fl. 56, tendo em vista que a 

ação foi proposta pelo rito de prisão e a Exequente incluiu no cálculo 

parcelas que não podem ser cobradas neste feito. Nos termos do artigo 

528, § 7º, NCPC, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 

Portanto, INTIME-SE a Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, adequar 

o cálculo das prestações devidas pelo Executado ao dispositivo legal 

supracitado e requerer o que entender por direito, sob pena de extinção. 

Às providências.

Juína/MT, 15 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119064 Nr: 897-14.2016.811.0025

 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: SUELI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJT COMERCIO DE OVOS E TRANSPORTES 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - 

OAB:19390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO VALANDRO - 

OAB:48646

 "DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Após, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, 11 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 54833 Nr: 1114-67.2010.811.0025

 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: ROZINETE SILVA AREDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT, CRISTÓVÃO ANGELO DE MOURA - OAB:5.321-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 "SENTENÇA Vistos ROZINETE SILVA AREDES ajuizou ação ordinária 

contra o MUNICÍPIO DE JUÍNA, dizendo que trabalhou por diversos 

períodos para o Município. Postulou o reconhecimento do vínculo 

empregatício e cobrou diversas parcelas decorrentes da relação 

contratual. [...] No caso dos autos, a relação é regulada pela Lei Municipal 

nº 616/01. Assim, os direitos dos detentores de cargos comissionados 

são o salário, o 13º salário, férias acrescidas de um terço e contribuição 

previdenciária.

 Descabem, assim, cogitar condenação ao pagamento de FGTS, PIS e 

outros direitos trabalhistas, pois inaplicáveis ao caso em tela, sendo que 

se aplica o regime jurídico estatutário previsto na lei. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, na presente ação, ajuizada em face 

do Município de Juína. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

do processo e honorários advocatícios, fixados em R$ 600,00, 

permanecendo suspensa a exigibilidade. Às providê Juína, 15 de janeiro 

de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 82107 Nr: 1898-10.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDA, EFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT, LUIZ 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:82.823/RS

 "DESPACHO Vistos, etc. Intime-se o exequente para que apresente o 

cálculo atualizado do débito. Após, volte-me concluso.

Às providências. Juína/MT, 10 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito"

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 86507 Nr: 360-57.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI PEREIRA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Vistos,

Tendo em vista o teor do acórdão de fl. 232-244, DESIGNO o dia 

03/05/2018, às 9h para submissão do pronunciado a novo julgamento por 

seus pares.

INTIMEM-SE o pronunciado e seu advogado, assim como o Ministério 

Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento. Devem ser 

intimadas as testemunhas arroladas pela defesa do pronunciado, assim 

como pelo Ministério Público.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do Fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

SIRVA o presente como MANDADO de INTIMAÇÃO ao pronunciado 

GEOVANI PEREIRA ELIAS para que compareça a Sessão de Julgamento 

(Tribunal do Júri).

No mais, quanto ao pedido de f. 264, VISTA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 108899 Nr: 2036-35.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Intimação da advogada do réu para, no prazo legal apresentar as 

alegações finais da defesa, conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 85567 Nr: 6182-61.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOVALDINO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal apresentar as 

alegações finais da defesa, conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99222 Nr: 646-64.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS, VDRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 138.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 108969 Nr: 2076-17.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SILVA SOUZA, WEVERTON DA 

SILVA LOPES, CARLOS ROBERTO ALVES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:19056-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS RÉUS PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAREM AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118804 Nr: 719-65.2016.811.0025

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO XAVIER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANE SOUZA MELO, Cpf: 

05038501109, Rg: 2412331-5, Filiação: Maria de Souza Martins de Melo e 

Braz Martins de Melo, data de nascimento: 10/11/1992, brasileiro(a), 

natural de Campo Grande-MS, solteiro(a), Telefone 66-8402-0621. 

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 em correição. Considerando que a vítima não foi mais 

localizada, entendo configurada a renúncia tácita ao direito de 

representação. Segue jurisprudência a que me filio: “TJMG-121336) 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO 

CORPORAL LEVE. LEI MARIA DA PENHA. RENÚNCIA À REPRESENTAÇÃO 

ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. VÍTIMA QUE NÃO COMPARECE 

À AUDIÊNCIA DO ART. 16 DA LEI 11.340/06. CONFIRMAÇÃO TÁCITA DA 

RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. EXTINÇÃO 

DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. A ação 

penal relativa ao crime de violência doméstica é pública condicionada à 

representação da vítima, conforme precedentes desta 2ª Câmara e do STJ 

- A ausência da vítima na audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/06 

configura confirmação tácita da renúncia apresentada na fase inquisitorial 

e, consequentemente, desídia que acarreta em falta de condição de 

procedibilidade da ação penal, nos termos do art. 395, II, do CPP - 

Decorrido prazo superior a 06 (seis) meses entre o fato e a presente data, 

resta configurada a decadência a ensejar a extinção da punibilidade do 

recorrido - Recurso não provido”. (Recurso em Sentido Estrito nº 

0029979-21.2011.8.13.0313, 2ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. Nelson 

Missias de Morais. j. 23.02.2012, unânime, Publ. 02.03.2012). Por estes 

motivos, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE do investigado quanto ao delito 

de AMEAÇA, com fundamento no art. 107, VI, do Código Penal e art. 395, II 

do Código de Processo Penal. De resto, REVOGO as medidas protetivas 

fixadas. PUBLICADA em audiência, SAEM os presentes intimados. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-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, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 05 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 86507 Nr: 360-57.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI PEREIRA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 (...) Tendo em vista o teor do acórdão de fl. 232-244, DESIGNO o dia 

03/05/2018, às 9h para submissão do pronunciado a novo julgamento por 

seus pares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 93947 Nr: 2137-43.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Intimação da advogada do réu para, no prazo legal apresentar as 

alegações finais da defesa, conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112261 Nr: 3753-82.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Intimação da advogada do réu para, no prazo legal apresentar as 

alegações finais da defesa, conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131249 Nr: 3332-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal apresentar as 

alegações finais da defesa, conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126588 Nr: 357-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, WEVERTON 

ROBERTO DA SILVA, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - 

OAB:19390/MT, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Vistos. Tendo em vista que o advogado NOMEADO DR. Caio Fernando 

Gianini Leite, não apresentou a defesa preliminar do acusado Francisco e 

ainda não percorreu o prazo para apresentação, REDESIGNO a audiência 

para o dia 16/02/2018, às 16h20min. SAEM os presentes intimados e 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131801 Nr: 3680-42.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos,

Considerando a portaria de n. 678/2017-PRES que suspende o expediente 

forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, nos dias 12, 13 e 

14 de fevereiro, REDESIGNO a audiência para o dia 02/03/2018, às 

17hr30min.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo a cópia de mandado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010314-49.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA MACHADO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora da sentença que, 

DECRETOU A REVELIA da parte ré e JULGOU TOTALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial para CONDENÁ-LA, ao pagamento da importância de R$ 

2.110,20 (dois mil cento e dez reais e vinte centavos), acrescida de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento e correção monetária 

a partir do efetivo prejuízo. Por consequência, JULGOU E DECLAROU 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso I, do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES OAB - MT3666/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora da audiência de 

conciliação designada para o dia 22/02/2018, às 18:00. DEVENDO AS 

PARTES APRESENTAR CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO ATÉ A 

AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-39.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DUFFEKE GREIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA (TESTEMUNHA)

SOLDADO MONTEIRO (TESTEMUNHA)

MARTA ALVES DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

MARCIA APARECIDA TAVARES DE LIMA (TESTEMUNHA)

SOLDADO NETO (TESTEMUNHA)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o advogado da parte requerida para 

comparecer a secretaria deste juizado, com a finalidade de retirar a 

certidão de URH devidamente selada, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID CARINE COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DELVANI COSTA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

acerca dos documentos juntados ao ID11172417, em 5(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-66.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FRANCISCO DUARTE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

PRESSURE COMPRESSORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR OAB - PR29663 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

KARYSTHON GLAUCO CAMILOTTI (TERCEIRO INTERESSADO)

MOACIR MARTINS DA MOTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora para, em 5(cinco) 

dias, manifestar-se acerca dos documentos juntados ao ID11177625, 

11242054 e 11242056.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-43.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora para, em 05(cinco), 

manifestar o que entender de direito, tendo em vista os documentos 

juntado ao ID11121734 e 11121750.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-63.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SERAFINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SERAFINI OAB - MT0009582S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora para, em 05(cinco) 

dias, proceder com o pagamento das custas e taxas judiciais que totalizam 

R$ 743,37 (setecentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 104697 Nr: 4859-16.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE IWA KUBOTA, JOÃO PAULO 

DALMOLIN SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato na pessoa de seu 

Advogado José Carlos Pereira de Lima para que forneça endereço 

atualizado da testemunha Sebastião Aparecido Gonçalves da Silva no 

prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista certidão negativa do Sr. Oficial de 

justiça.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 33756 Nr: 4364-24.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Antonio de Almeida Joias - F.I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 dias DIAS

AUTOS N.º 4364-24.2008.811.0011 cod. 33756

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

PARTE REQUERIDA: Sidney Antonio de Almeida Joias - F.I.

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Sidney Antonio de Almeida Joias - F.i., 

Cpf: 31801935149 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua 

Almirante Tamandaré, Nº 673, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/12/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 1.971,70

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. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de SIDNEY ANTONIO DE ALMEIDA JOIAS – F.I., 

ambos qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 

1.971,70 (um mil novecentos e setenta e um reais e setenta centavos). A 

inicial foi recebida no dia 24/04/2009 (fl. 55), oportunidade em que foi 

determinada citação do executado para pagar o débito. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 

do Código Nacional Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Com o advento da Lei Complementar 118/2005, 

alterou-se a redação do inciso I, do artigo 174 do Código Tributário 

Nacional, sendo que, tal aplicação passou a incidir nos processos 

executivos fiscais com despacho inicial posterior à data de 09.06.2005, o 

que vê-se no presente caso. Ocorre, no entanto, que em minuciosa 

análise processual, vislumbrou-se que, embora tenha sido interrompido o 

prazo prescricional pelo despacho citatório do executado (causa 

interruptiva da prescrição), o feito fora alcançado pela prescrição 

quinquenal intercorrente. Frise-se, que desde o despacho inaugural, não 

houve mais qualquer ato jurídico capaz de interromper o prazo 

prescricional. A prescrição intercorrente somente é verificada nos casos 

relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou quando a 

parte exequente permanece inerte, pelo quinquênio legal, sem promover 

impulsos processuais adequados. A demora no deslinde do feito não 

decorreu por motivos inerentes a este Juízo, isto se deu, no entanto, por 

inércia proveniente da exequente, que não desincumbiu do dever de 

diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, fazendo com que o feito se 

arrastasse além do necessário. Dessa forma, como disposto alhures, o 

incontestável decurso do quinquênio prescricional verificado entre a 

decisão que ordenou a citação do executado e a satisfação do crédito, 

autoriza a este juízo o reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, 

DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo que, com 

espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em 

consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no art. 

487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80. CONDENO o executado 

ao pagamento de custas e honorários, sendo que arbitro este último em 

10% sobre o valor executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, 

ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da 

execução fiscal ante o inadimplemento de suas obrigações tributárias 

(TRF-5, AC 00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). Após o trânsito 

em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Eu, odete pereira da cunha, tecnico judiciario, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de fevereiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 19112 Nr: 2447-09.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Glória da Silva Charão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 dias DIAS

AUTOS N.º 2447-09.2004.811.0011 cod. 19112

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Maria Glória da Silva Charão

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maria Glória da Silva Charão, Cpf: 
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20751109134 Filiação: , brasileiro(a), , comerciante, Endereço: Av. 

Presidente Tandredo Neves, 21, Bairro: Jardim Favo de Mel, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/01/2005

VALOR DA CAUSA: R$ 1.938,42

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. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de Maria Glória da Silva Charão, ambos 

qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 1.938,42 

(um mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos). A 

inicial foi recebida no dia 12/01/2005 (fl. 43), oportunidade em que foi 

determinada citação do executado para pagar o débito. Decisão de fls. 85 

determinou o envio dos autos ao arquivo provisório. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do 

Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva.” Conforme redação original do inciso I, do artigo 174 do Código 

Tributário Nacional, cabível ao presente caso, em razão do despacho 

inicial ter ocorrido antes de 09.06.2005, a interrupção do prazo 

prescricional ocorrera apenas com a citação do executado, ocorrida em 

26/10/2005. Ocorre, no entanto, que em minuciosa análise processual, 

vislumbrou-se que, embora tenha sido interrompido o prazo prescricional, 

o feito fora alcançado fuminado pela prescrição quinquenal intercorrente. 

Frise-se, que desde a citação não houve mais qualquer ato jurídico capaz 

de interromper o prazo prescricional. A prescrição intercorrente somente 

é verificada nos casos relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei de 

Execução Fiscal ou quando a parte exequente permanece inerte, pelo 

quinquênio legal, sem promover impulsos processuais adequados. A 

demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este 

Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que 

não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, 

fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário. Dessa forma, 

como disposto alhures, o incontestável decurso do quinquênio 

prescricional verificado entre a decisão que ordenou a citação do 

executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO 

o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, 

c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da 

Lei 6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de custas e 

honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor 

executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Eu, odete pereira da cunha, tecnico judiciario, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de fevereiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 16190 Nr: 460-35.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iolando Ferreira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 dias DIAS

AUTOS N.º 460-35.2004.811.0011 cod.16190

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Iolando Ferreira Lopes

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Iolando Ferreira Lopes, Cpf: 

29327601149, Rg: 722.422 SSP MT Filiação: Orlando Ferreira Lopes e de 

Izidora Rosa Lopes, data de nascimento: 07/10/1960, brasileiro(a), natural 

de Bom jesus-GO, casado(a), comerciante, Endereço: Av. Tancredo 

Neves Nº 5621 - 99535480, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/02/2004

VALOR DA CAUSA: R$ 543,08

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. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de IOLANDO FERREIRA LOPES, todos 

qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 543,08 

(quinhentos e quarenta e três e oito centavos). A parte executada foi 

citada às fls. 19-v. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do Código Nacional Tributário 

dispõe que: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.” Conforme 

redação original do inciso I, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, 

cabível ao presente caso, em razão do despacho inicial ter ocorrido antes 

de 09.06.2005, a interrupção do prazo prescricional ocorrera apenas com 

a citação do executado, ocorrida em 01/09/2004. Ocorre, no entanto, que 

em minuciosa análise processual, vislumbrou-se que, embora tenha sido 

interrompido o prazo prescricional, o feito fora alcançado fuminado pela 

prescrição quinquenal intercorrente. Frise-se, que desde a citação não 

houve mais qualquer ato jurídico capaz de interromper o prazo 

prescricional. A prescrição intercorrente somente é verificada nos casos 

relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou quando a 

parte exequente permanece inerte, pelo quinquênio legal, sem promover 

impulsos processuais adequados. A demora no deslinde do feito não 

decorreu por motivos inerentes a este Juízo, isto se deu, no entanto, por 

inércia proveniente da exequente, que não desincumbiu do dever de 

diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, fazendo com que o feito se 

arrastasse além do necessário. Dessa forma, como disposto alhures, o 

incontestável decurso do quinquênio prescricional verificado entre a 

decisão que ordenou a citação do executado e a satisfação do crédito, 

autoriza a este juízo o reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, 

DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo que, com 

espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em 

consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no art. 

487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80. CONDENO o executado 

ao pagamento de custas e honorários, sendo que arbitro este último em 

10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 

85, §2º, ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa ao 

ajuizamento da execução fiscal ante o inadimplemento de suas obrigações 

tributárias (TRF-5, AC 00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). 

Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

procedidas as anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 10 de agosto de 2017. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Eu, Odete Pereira Da Cunha, Tecnico Judiciario, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de fevereiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 164198 Nr: 3213-81.2012.811.0011

 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: AdO, MDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCdS, CFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 para intimar o procurador da parte autora da devolução da carta 

precatória para citação do requerido bem da certidão do oficial de justiça 

de folhas 139, cujo teor transcrevo eu, oficial de Justiça, abaixo assinado, 

em cumprimento ao Mandado de Citação do MM Juiz Substituto da Vara 
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Única Cível e Criminal da Comarca de Brasnorte/MT, deprecado, certifico 

que me dirigi à Rua Pantanal, s/n - quadra 13, lote 1 - Bairro Nosso Lar, no 

dia 12/04/2017, às 15h35, e ali deixei de citar do inteiro teor do mandado o 

Sr. Claudiomar Fermino Dos Santos, pois o Sr. Clebes Rodrigues de 

Souza, proprietário do imóvel, disse que réu não reside no ímovel dele e 

não se recorda de tal inquilino. Diante de tais informações, devolvo o 

r.mandado em cartório, para seus devidos fins.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 214037 Nr: 2686-61.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 dias DIAS

AUTOS N.º 2686-61.2014.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Sonia Pereira da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Sonia Pereira da Silva, Cpf: 

02120831122 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Duque de Caixias, Nº 

244, Bairro: Jardim Planalto I, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/07/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 828,07

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: Autos n.º 2686-61.2014.811.0011 – Código: 214037 Vistos. 

Cuida-se de execução fiscal movida pela Fazenda do Município do 

Mirassol D’Oeste em face de Sonia Pereira da Silva, devidamente 

qualificados nos autos, pretendendo receber dívida de natureza tributária. 

Entre um ato e outro, a parte exequente informou a quitação da dívida, 

requerendo, por isso, a extinção do feito (fls. 22). Os autos vieram-me 

conclusos. É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como 

de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF). No 

caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do art. 1º da LEF c/c o art. 924, inc. II e o art. 925, estes últimos do CPC. 

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas processuais. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

Eu, odete pereira da cunha, tecnico judiciario, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de fevereiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252392 Nr: 4268-91.2017.811.0011

 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: Wanderlei Pereira Mença

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do Procurador da parte autora de que foi expedido carta precatória para a 

Comarca de Candelária-RS para oitiva das testemunhas constante às 

fls.72

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255083 Nr: 5627-76.2017.811.0011

 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: Valdenir Mazalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabemi Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

38/81, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 06 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254676 Nr: 5473-58.2017.811.0011

 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: Mercidio Domingos Ramos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

48/57, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 06 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253952 Nr: 5194-72.2017.811.0011

 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: Izaias Camilo de Paula

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

45/57, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 06 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255088 Nr: 5631-16.2017.811.0011

 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: Guilherme Palermo Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O

 C E R T I D Ã O
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 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

48/72, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 06 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253716 Nr: 5092-50.2017.811.0011

 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: Orotildes Marques da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

54/72, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 06 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238802 Nr: 2166-33.2016.811.0011

 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: O Espólio de Manoel Macena, Zulmira do Carmo Pereira 

Macena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Gonçalves de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O, Selio 

Soares Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 108, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do teor da petição de fls. 105/106, 

defiro as benesses da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, ante 

a hipossuficiência demostrada pela parte autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 173056 Nr: 4474-81.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: G&CL-E, PRCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdCS, CGPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA CRUZ - 

OAB:, Antonio Carlos da Cruz - OAB:3535, BRUNA GABRIELA 

ZANROSSO - OAB:15679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655, 

Tayse Fernanda Botelho de Carvalho - OAB: 19.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos, uma 

vez que fluiu o prazo de suspensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 155828 Nr: 1080-66.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Torres Veloso, Maria do Socorro de 

Oliveira Nobres Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 188, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Embora não há previsão 

expressa para a realização de tentativa de conciliação em processos que 

versam sobre a fase de cumprimento de sentença, entendo que nesse 

caso peculiar à conciliação seria a medida mais harmônica e adequada 

para dissolver o litígio em voga, até porque, o executado por diversas 

vezes tentou celebrar acordo com o exequente extrajudicialmente. À vista 

disso, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 21/03/2018, 

às 14h30, a ser realizado no Centro Judiciário de Solução de Conflito e 

Cidadania desta Comarca.

 Intimem-se às partes, bem como os seus procuradores para a profícua 

realização do ato."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 196658 Nr: 3796-32.2013.811.0011

 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: Longo Neves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041, Rosimar Domingues dos Reis - OAB:15675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Marlucia Alves de Souza Tolon - OAB:21059

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 316, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Diante do teor da petição e 

documentos juntados às fls. 309/315, DEFIRO o pedido da parte requerida, 

razão pela qual restituo o prazo legal a douta causídica, nos termos do art. 

223, §1º e 2º do CPC. Decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam-me conclusos. No mais, proceda a Secretaria deste 

Juízo com a retificação do nome da nova causídica na capa dos autos."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 198003 Nr: 3977-33.2013.811.0011

 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: Sidlei Neri da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenko Patto Photon Platinum, Alan M.L.Berça 

Colchões Magnéticos Ltda, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Intimar o advogado da parte requerida Banco Bradesco S/A para que se 

manifeste quanto à habilitação do herdeiro Francisco Bento da Fonseca 

formulado às fls. 124/124-vº, no prazo de 05 (cinco) dias, nos moldes do 

art. 690 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 214089 Nr: 2735-05.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Silvério Pereira Baia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaral Augusto da Silva 

Junior - OAB:11.588

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 71, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se a ausência de manifestação 

do executado quanto à penhora online realizada às fls. 46/51, converto a 

indisponibilidade em penhora e determino a transferência dos valores 

bloqueados para o Departamento da Conta Única, nos termos do art. 854, 

§5º do Código de Processo Civil.

 Contudo, tendo em vista que a indisponibilidade em questão foi parcial, 
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determino a intimação da parte exequente para que indique outros bens 

passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão da execução, nos termos do art. 40 da LEF.

Intime-se"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3394 Nr: 253-17.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

do executado, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 117342 Nr: 3711-51.2010.811.0011

 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 Rosa Borges da Silva, Ademar Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 138, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 144447 Nr: 4066-27.2011.811.0011

 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: Antonio Pereira Dias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 98, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228125 Nr: 813-89.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Credito, Financeiro e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wuoter Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar os termos do DJE nº 10151, a fim de 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.: 229850 Nr: 1731-93.2015.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo de Abreu Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 103, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234368 Nr: 4450-48.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Greve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogerio de Souza e Silva 

- OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B/MT, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:MT 14.258-

 Intimar a parte exequente Banco do Brasil S/A para que adeque a petição 

de fl. 31, no prazo de 15 (quinze) dias, aos ditames do art. 524, Código de 

Processo Civil, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254826 Nr: 5529-91.2017.811.0011

 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: Francisco Chagas da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayse Fernanda Botelho de 

Carvalho - OAB: 19.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 20/03/2018, 

às 13h15, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

devendo comparecer devidamente acompanhado do autor e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência (art. 450 do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255170 Nr: 5656-29.2017.811.0011

 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: Antonio Barbosa dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 20/03/2018, 

às 13h00, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

devendo comparecer devidamente acompanhado do autor e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência (art. 450 do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3394 Nr: 253-17.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 489, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do teor da petição de fl. 488, 

DETERMINO a intimação do executado para pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 876 , §1º e art. 877, ambos do 

CPC. Decorrido com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos para ulteriores deliberações."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 140586 Nr: 3203-71.2011.811.0011

 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: Lucas Gonçalves Pereira, Lucio Gonçalves Pereira, 

Irlene Vilela Bueno, Jean Carlos Rodrigues Gonçalves, Deuzete Gonçalves 

Pereira, Celma Gonçalves Pereira, Deides Alves de Lima, Vardir Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Clarimundo Gonçalves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Gonçalves de Queiroz 

- OAB:TO-3.285

 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.: 163731 Nr: 2449-95.2012.811.0011

 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: Cleuza do Carmo de Souza da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, mediante remessa dos 

presentes Autos, para Intimar o Requerido acerca do r. Despacho retro , 

nos termos do Convênio Firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 163731 Nr: 2449-95.2012.811.0011

 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: Cleuza do Carmo de Souza da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 113, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 204846 Nr: 949-23.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Pereira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 102/103, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, defiro o pedido de 

penhora on-line, do débito principal, que deverá recair sobre dinheiro nas 

contas de HSBC Bank Brasil S/A. Banco Múltiplo, até o valor total de R$ 

1.254,46 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis 

centavos)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 223393 Nr: 4205-71.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Sant'Anna Cidin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozar Quirino da Silveira, Adelaide Rodrigues 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, Mirian Correia da Costa - 

OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LACORDAIRE GUIMARÕES DE 

OLIVEIRA - OAB:8269, THOMPSON JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:11.752

 ntimar o advogado do exequente para se manifestar nos autos, uma vez 

que fluiu o prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227061 Nr: 306-31.2015.811.0011

 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): Elisângela Alves - FI, Elisângela Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimar o advogado do exequente para se manifestar nos autos, uma vez 

que fluiu o prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227600 Nr: 565-26.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Credito, Financeiro e Investimento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: wilson sales Belchior - 

OAB:17314

 Intimar o advogado da autora para que se manifeste nos autos no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236822 Nr: 1149-59.2016.811.0011

 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 Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viniucio Pereira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:SP/31.618

 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.: 236822 Nr: 1149-59.2016.811.0011

 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 Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viniucio Pereira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:SP/31.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para apresentar alegações finais, no 
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prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238433 Nr: 1992-24.2016.811.0011

 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: ABM, Simone Borges Feltrin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 150, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Tendo em vista relatório socioeconômico de fl. 

149, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, 

observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Empós, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 31 da Lei 

8.742/1993. Cumpridas as deliberações adrede, certifique-se e volvam-me 

conclusos. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238802 Nr: 2166-33.2016.811.0011

 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: O Espólio de Manoel Macena, Zulmira do Carmo Pereira 

Macena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Gonçalves de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O, Selio 

Soares Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 06/04/2018, ÀS 15H00, bem como de que, o autor será intimado 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245217 Nr: 652-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELG, WFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson dos Reis da Silva - 

OAB:

 Deste modo, manifeste-se a parte exequente acerca dos documentos 

juntados às fls. 111/119, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249599 Nr: 2869-27.2017.811.0011

 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: Lourival de Lima Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611/MS, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 296, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"À vista do exposto, DEFIRO o pedido de 

ingresso espontâneo nos autos da empresa Kirton Seguros S/A, razão 

pela qual determino sua inclusão no polo passivo da lide, devendo a 

Secretaria deste Juízo retificar a capa dos autos. Por outro lado, INDEFIRO 

o pedido de exclusão da requerida Bradesco Vida e Previdência S/A, 

porquanto tal argumento já fora analisado na decisão saneadora prolatada 

às fls. 269/270. Ao arremate, proceda a Secretaria deste Juízo com o 

integral cumprimento da decisão de fls. 269/270. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254069 Nr: 5244-98.2017.811.0011

 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: Manoel Lemes do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Franciso Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos antos Bachega - 

OAB:15.192, Paulo Rogerio dos Santos Bachega - OAB:13.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar os termos do DJE nº 10155, a fim de Intimar o advogado do 

requerente para informar o atual e correto endereço do requerido, tendo 

em vista que a correspondência foi devolvida pelo correio, constando 

mudou-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256072 Nr: 84-58.2018.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 39/41, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante da questão encartada nos autos, 

coadunando-se com os entendimentos, afastando a regra da perpetuatio 

jurisdicionis, com o olhar volvido ao principio do melhor interesse do 

menor, DECLINO a competência para processamento e julgamento da 

presente demanda à Comarca de Araputanga/MT, nos termos do art. 147, 

inciso II, da Lei 8.069/90 e art. 53, inciso I, “a” do Código de Processo Civil. 

"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29815 Nr: 518-96.2008.811.0011

 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: Luzia Lopes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que se manifeste nos autos 

acerca do Ofício COREJ/DIREP/Nº 3344, no prazo legal, tendo em vista que 

a RPV ora encaminhada foi devolvida haja vista que o valor atualizado em 

julho de 2017 perfez o R$ 57.506,50 e a credora não renunciou ao valor 

excedente de 60 (sessenta salários mínimos), o que requer o pagamento 

por meio de precatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245257 Nr: 679-91.2017.811.0011

 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: Jhonatan Figueiredo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127/MT

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. determinação de fls. 182, 
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cujo teor/dispositivo transcrevo:"Diante da possibilidade de atribuição de 

efeitos infringentes aos embargos interpostos às fls. 171/180, 

manifestem-se o embargado, em cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2º 

do Código de Processo Civil."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000064-84.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON TEIXEIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGER PEREIRA DA SILVA PEIXOTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINALVA DE PAULO OAB - RO5142 (ADVOGADO)

 

Procedo com a INTIMAÇÃO das partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias, dando cumprimento 

ao restante da R. Decisão de Id. 10809273.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-65.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CHIUCHI NETO (REQUERIDO)

 

Considerando que decorreu o prazo para a parte requerida se manifestar, 

consoante Certidão de Id. 11648593, procedo com a INTIMAÇÃO da autora 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, conforme determinado pelo R. Despacho de Id. 10433277.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000345-40.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE SERRAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO SEIFERT (EXECUTADO)

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEO ROGERIO TREMARIN OAB - RS67461 (ADVOGADO)

 

Considerando que a parte requerida apresentou sua contestação, 

procedo com a INTIMAÇÃO da exequente para, no prazo de 15 (quinze), 

se manifestar no que entender de direito, nos termos da R. Decisão de ID. 

10886478.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000341-03.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENCIO RIBEIRO NUNES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DE SOUZA DIAS (REQUERIDO)

 

Considerando que a parte requerida deixou transcocrrer o prazo sem 

apresentar sua contestação, consoante Certidão de Id. 11649832 procedo 

com a INTIMAÇÃO da exequente para, no prazo de 15 (quinze), se 

manifestar no que entender de direito, nos termos da R. Decisão de ID. 

10715406.

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000005-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RICARDO DE PAULA (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MARIA FALAVINHA FROHLICH (EXCIPIENTE)

FAIXA BRANCA COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP (EXCIPIENTE)

ARNALDO EWALDO FROHLICH (EXCIPIENTE)

 

Considerando que a parte requerida apresentou sua contestação, 

procedo com a INTIMAÇÃO da exequente para, no prazo de 15 (quinze), 

se manifestar no que entender de direito, nos termos da R. Decisão de ID. 

11281600.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011383-71.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HALLISON BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL MARTINS DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8011383-71.2010.8.11.0011 REQUERENTE: HALLISON BRAGA 

REQUERIDO: ISRAEL MARTINS DE LIMA Vistos. Defiro o pleito de 

suspensão pelo prazo requerido. Findo o prazo, intime-se a parte 

exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Mirassol D’oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS MAZOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s das partes da R. Decisão constante dos 

presentes autos, bem como, da audiência conciliatória designada para a 

data de 17 de abril de 2018 às 16:30 horas, devendo o(a) advogado(a) da 

parte autora comunicar a mesma do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIUGUEMES SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s das partes da R. Decisão constante dos 

presentes autos, bem como, da audiência conciliatória designada para a 

data de 17 de abril de 2018 às 17:00 horas, devendo o(a) advogado(a) da 

parte autora comunicar a mesma do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-29.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010053-29.2016.8.11.0011 REQUERENTE: JOSE ROBERTO DIAS 

REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A Vistos. Considerando que as partes 

transigiram quanto ao cumprimento da sentença de mérito proferida, sendo 

inclusive o acordo em voga já devidamente cumprido, conforme certificado 

em ID nº 11320318, determino a remessa dos autos ao arquivo. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 01 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010144-22.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE MENEGUETE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O (ADVOGADO)

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - 

SAEMI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010144-22.2016.8.11.0011 REQUERENTE: MICHELE MENEGUETE 

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL 

DOESTE - SAEMI Vistos etc. Considerando que a parte sucumbente não 

efetuou o pagamento espontâneo da condenação, determino: I – A 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – Intime-se a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. IV – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a 

referida penhora infrutífera, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, intime-se a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS MARIA DA SILVA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s das partes da R. Decisão constante dos 

presentes autos, bem como, da audiência conciliatória designada para a 

data de 17 de abril de 2018 às 17:30 horas, devendo o(a) advogado(a) da 

parte autora comunicar a mesma do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCEMIR LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s das partes da R. Decisão constante dos 

presentes autos, bem como, da audiência conciliatória designada para a 

data de 24 de abril de 2018 às 17:30 horas, devendo o(a) advogado(a) da 

parte autora comunicar a mesma do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-20 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA

Processo Número: 1000053-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DOMINICI ROSSATO (EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXCEPTO)

TAKEI - INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA (EXCEPTO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000053-21.2018.8.11.0011 EXCIPIENTE: IRACEMA DOMINICI ROSSATO 

EXCEPTO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, TAKEI - INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA 

Vistos. Tendo em vista o teor da certidão de id nº 11517821, determino 

seja dada baixa na distribuição dos autos nº 1000052-36.2018.8.11.0011 

e 1000053-21.2018.8.11.0011, devendo a peça “resposta à contestação” 

ser juntada nos autos físicos sob código apolo 250879. Cumpra-se. 

Mirassol D’oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-67 RESTAURAÇÃO DE AUTOS

Processo Número: 1000052-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DOMINICI ROSSATO (PARTE AUTORA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(PARTE RÉ)

TAKEI - INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA (PARTE RÉ)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000052-36.2018.8.11.0011 PARTE AUTORA: IRACEMA DOMINICI 

ROSSATO PARTE RÉ: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, TAKEI - INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA 

Vistos. Tendo em vista o teor da certidão de id nº 11517789, determino 

seja dada baixa na distribuição dos autos nº 1000052-36.2018.8.11.0011 

e 1000053-21.2018.8.11.0011, devendo a peça “resposta à contestação” 

ser juntada nos autos físicos sob código apolo 250879. Cumpra-se. 

Mirassol D’oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ALVES NASCIMENTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11634471 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 27 de Março de 2018 às 15:30 horas, 

devendo o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-77.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ OAB - MT0004440A 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010022-77.2014.8.11.0011 REQUERENTE: FERNANDA 

MOREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante a informação de id nº 

11295825, nos termos do art. 19, §2º da Lei 9.099/95, dou por intimada a 

parte autora, eis que não fora encontrada no endereço constante nos 

autos. Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos 

executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que 

a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da 

obrigação e, via de consequência, a extinção da execução por 

pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo executado da 

obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 01 

de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-86.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ENILTON SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010034-86.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ENILTON SOUZA 

DIAS REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante a informação de id nº 11295932, nos 

termos do art. 19, §2º da Lei 9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis 

que não fora encontrada no endereço constante nos autos. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010362-55.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO CEZAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - Centrais Elétricas de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010362-55.2013.8.11.0011 REQUERENTE: FABRICIO CEZAR 

DE CARVALHO REQUERIDO: CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO 

GROSSO Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Ante a informação de id nº 11296451, nos termos do art. 19, §2º 

da Lei 9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora 

encontrada no endereço constante nos autos. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-40.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11586265 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 14 de Março de 2018 às 15:30 horas, 

devendo o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010364-20.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DINEIA MOREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES 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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010364-20.2016.8.11.0011 REQUERENTE: DINEIA MOREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Dispensado 

o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante a 

informação de id nº 11296807, nos termos do art. 19, §2º da Lei 9.099/95, 

dou por intimada a parte autora, eis que não fora encontrada no endereço 

constante nos autos. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 
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cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ENDRE BIRIBILI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000019-46.2018.8.11.0011 REQUERENTE: CARLOS ENDRE BIRIBILI 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço válido do autor, posto que o acostado aos 

autos data de 2016. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial 

nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 01 

de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000020-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ENDRE BIRIBILI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000020-31.2018.8.11.0011 REQUERENTE: CARLOS ENDRE BIRIBILI 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço válido do autor, posto que o acostado aos 

autos data de 2016. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial 

nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 01 

de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-91.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE JESUS HUP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000458-91.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ROGERIO DE JESUS HUP 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Analisando detidamente os 

autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto 

que não consta dos autos comprovante de endereço válido do autor, uma 

vez que o acostado aos autos está em nome de terceiro. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 01 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-09.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000457-09.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ISRAEL LEANDRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Analisando detidamente os 

autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto 

que não consta dos autos comprovante de endereço válido do autor, uma 

vez que o acostado aos autos está em nome de terceiro. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 01 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011126-12.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M E TRANSPORTADORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO DE PASSOS CRAVEIRO FILHO OAB - GO0015190A (ADVOGADO)

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo:  8011126-12.2011.8.11.0011 EXEQUENTE:  M E 

TRANSPORTADORA LTDA - ME EXECUTADO: BANCO PAN S.A. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante 

a informação de id nº 11320824, nos termos do art. 19, §2º da Lei 

9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora encontrada no 

endereço constante nos autos. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-68.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NABIA CRISTIANE DE ANDRADE MAZALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010074-68.2017.8.11.0011 REQUERENTE: NABIA CRISTIANE DE 

ANDRADE MAZALI REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Ante a 

relutância da requerida em proceder com o referido dever consoante 

informado pelo requerente, DETERMINO que se INTIME a demandada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a ordem judicial emanada, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e 

quarenta reais), nos termos do art. 537 do NCPC. Com o transcurso do 

prazo, INTIME-SE o requerente para pugnar no que entender cabível, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Mirassol D’oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-68.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GUIOMAR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11605718 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 21 de Março de 2018 às 14:30 horas, 

devendo o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-71.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010186-71.2016.8.11.0011 REQUERENTE: MARINALVA SILVA 

SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante a informação de id nº 

11338417, nos termos do art. 19, §2º da Lei 9.099/95, dou por intimada a 

parte autora, eis que não fora encontrada no endereço constante nos 

autos. Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos 

executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que 

a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da 

obrigação e, via de consequência, a extinção da execução por 

pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo executado da 

obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 01 

de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-98.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY BARBOSA PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (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 MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000076-98.2017.8.11.0011 REQUERENTE: NANCY BARBOSA PARREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Ante o teor do petitório de id nº 10933742, concedo-lhe a 

devolução do prazo recursal, nos termos do art. 313, § 6º, inciso IX do 

CPC, posto que comprovado nos autos o nascimento da filha da advogada 

constituída. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’oeste/MT, 

01 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA NAIARA SANTOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 11567506, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 25 de abril de 2018 às 13:00 horas, 

devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e horário 

da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-04.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DIAS PARRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN OAB - PR0033074A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010098-04.2014.8.11.0011 REQUERENTE: VAGNER DIAS 

PARRA REQUERIDO: MOVEIS LIBERATTI LTDA Vistos. Dispensado o 

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

Considerando o teor da petição de id nº 11514084 e documentos que a 

instruem os quais afirmam estar a executada em recuperação judicial, 

tem-se que cabe ao exequente empreender diligência no sentido de 

habilitar seu crédito junto ao juízo universal da recuperação judicial, a fim 

de que este seja devidamente adimplido dentro do prazo recuperacional. 

Neste caso, aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, o qual dispõe: 

ENUNCIADO 51 – 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 (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Nesse 

sentido: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE 

DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito constituído em favor 

do exequente por meio de título judicial não pode, no caso concreto, ser 

executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para 

fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em processo de 

recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de seu crédito 

perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data anterior ao 

ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 do FONAJE 

que dispõe que "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." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, devendo 
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o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial da executada. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004213625, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO 

EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE 

O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO 

PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“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.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem rescolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. Expeça-se a 

competente certidão de crédito no valor apontado pela exequente. Após, 

ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 

de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010685-55.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010685-55.2016.8.11.0011 REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante 

a informação de id nº 11338456, nos termos do art. 19, §2º da Lei 

9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora encontrada no 

endereço constante nos autos. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010366-92.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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 MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010366-92.2013.8.11.0011 REQUERENTE: EDMILSON BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Ante o teor da petição 

da demandada de ID nº 11259377, intime-se a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. 

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 

02 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-53.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE JESUS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11606009 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 21 de Março de 2018 às 15:00 horas, 

devendo o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010650-37.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010650-37.2012.8.11.0011 REQUERENTE: SILVONEY 

BATISTA ANZOLIN REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Ante o teor da 

petição da demandada de ID nº 11476065, intime-se a exequente para 

pugnar o que de direito. Transcorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

Mirassol D’oeste/MT, 02 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-34.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOOK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010031-34.2017.8.11.0011 REQUERENTE: LOOK COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos. Ante o teor do 

petitório de id nº 11302678, concedo-lhe a devolução do prazo recursal, 

nos termos do art. 313, § 6º, inciso IX do CPC, posto que comprovado nos 

autos o nascimento da filha da advogada constituída. Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário. Mirassol D’oeste/MT, 02 de fevereiro de 2018. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010091-07.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICY MARTINEZ OCHIUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NETWORK COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME (EXECUTADO)

MAURICIO FILGUEIRAS DAMASCENO (EXECUTADO)

DANILO HENRIQUE AYRES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010091-07.2017.8.11.0011 EXEQUENTE: GLEICY MARTINEZ OCHIUTO 

EXECUTADO: DANILO HENRIQUE AYRES DA SILVA, MAURICIO 

FILGUEIRAS DAMASCENO, NETWORK COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME 

Vistos. Indefiro por ora o pedido de buscas pelo sistema INFOJUD, vez 

que o exequente não demonstrou nos autos que tentara localizar 

endereço do autor por outros meios, posto que é ônus que lhe cabe. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’oeste/MT, 02 de 

fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-16.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000463-16.2017.8.11.0011 REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DE 

ARAUJO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De proêmio, 

cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores 

delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – 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 (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 02 de fevereiro de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-63.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000046-63.2017.8.11.0011 REQUERENTE: IVANIL DE SOUZA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Ante o teor do petitório de id nº 

11302582, concedo-lhe a devolução do prazo recursal, nos termos do art. 

313, § 6º, inciso IX do CPC, posto que comprovado nos autos o 

nascimento da filha da advogada constituída. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Mirassol D’oeste/MT, 05 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-95.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER ROCHA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11604410 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 06 de Março de 2018 às 14:00 horas, 

devendo o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-20.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MARIA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 11607675, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 06 de MARÇO de 2018 às 16:30 

horas, devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-98.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LONGATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11605756 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 21 de Março de 2018 às 13:30 horas, 

devendo o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-18.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MOURA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 11607606, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 14 de MARÇO de 2018 às 14:30 

horas, devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-48.2017.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11607534 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 14 de Março de 2018 às 13:30 horas, 

devendo o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010364-88.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI SOARES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010364-88.2014.8.11.0011 REQUERENTE: DARCI SOARES FIGUEIREDO 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Defiro o pedido de id nº 11372845, 

razão pela qual se oficie ao Banco do Brasil para que apresente nos autos 

o comprovante da transferência realizada por meio do Alvará Judicial 

Eletrônico sob ID de nº 10786617. Com a resposta, intime-se a demandada 

para manifestar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, ao arquivo. Cumpra-se. 

Mirassol D’oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010071-55.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO RODRIGUES DE MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEM DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT0014170A-N 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010071-55.2013.8.11.0011 EXEQUENTE: MAURILIO RODRIGUES DE 

MATTOS EXECUTADO: SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, VOLKSWAGEM DO BRASIL S/A Vistos. Defiro o pedido de id nº 

6732746, razão pela qual se oficie ao Banco do Brasil para que apresente 

nos autos o comprovante da transferência realizada por meio do Alvará 

Judicial Eletrônico de nº 302386-9/2017, sob ID de nº 6690351. Com a 

resposta, intime-se a demandada para manifestar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o 

prazo in albis, ao arquivo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 01 de 

fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 204223 Nr: 886-95.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeomir Fernandes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 PROCESSO/CÓD. N° 204223

 Vistos, etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 106, determino que seja expedido alvará 

judicial em prol do Conselho de Segurança de Mirassol D’Oeste-MT, 

CNPJ:29.083.077/0001-54, Banco do Brasil: Agência 1320-x, 

Conta-Corrente 28.494-1.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230087 Nr: 1866-08.2015.811.0011

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olímpio Lopes Neves, Sérgio Vieira Garcia, 

Aginaldo Lopes Estrambek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNHIK JUNIOR - 

OAB:7963, Anatoly Hodniuk Júnior - OAB:7963, Jerferson Santana 

da Silva - OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - 

OAB:14.495-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 230087

 Vistos, etc.

Primeiramente defiro o pedido da cota ministerial de fls. 110, e determino 

que seja expedido alvará judicial em prol do Conselho de Segurança de 

Mirassol D’Oeste-MT, CNPJ:29.083.077/0001-54, Banco do Brasil: Agência 

1320-x, Conta-Corrente 28.494-1.

Trata-se de termo circunstanciado decorrente de suposto delito capitulado 

no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998.

Decido.

Em análise aos autos, verifica-se que as madeiras apreendidas estavam 

sendo transportadas ilegalmente, dando enseja à prática penal acima 

delineada.

Importante salientar que o artigo 25 da Lei 9.605/98 assim preconiza, in 

litteris:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos os seus produtos e 

instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 3° Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes 

avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras 

com fins beneficentes.

O Decreto nº 6.514/08, ao dispor sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente, afirma que:

Art. 107. Após a apreensão, a autoridade competente, levando-se em 

conta a natureza dos bens e animais apreendidos e considerando o risco 

de perecimento, procederá da seguinte forma:

(...)

III - os produtos perecíveis e as madeiras sob risco iminente de 

perecimento serão avaliados e doados.

 (...)

§ 4º Serão consideradas sob risco iminente de perecimento as madeiras 

que estejam acondicionadas a céu aberto ou que não puderem ser 

guardadas ou depositadas em locais próprios, sob vigilância, ou ainda 

quando inviável o transporte e guarda, atestados pelo agente autuante no 

documento de apreensão.

 No presente caso, resta claro que, nos termos da legislação federal, a 

madeira apreendida se encontra sob risco iminente de perecimento, em 

virtude das intempéries climáticas que podem danificar a carga.

Ante o exposto, declaro o perdimento da madeira apreendida nos autos 

para Conselho da Comunidade de Mirassol D’Oeste/MT, consoante 

requerido pelo Ministério Público às fls. 52-verso, com fulcro no artigo 25, 

§3º, da Lei 9.605/98.

Com relação à avaliação da madeira apreendida, esta já fora avaliada pelo 
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Oficial de Justiça Reginaldo Pereira Fassaluci, que certificou acerca da 

existência, quantidade e o valor da madeira depositada e constou no auto 

de avaliação o real valor da madeira e ainda se houve alguma depreciação 

da carga, conforme juntado às fls. 72/73.

Notifique-se o Conselho da Comunidade de Mirassol D’Oeste-MT, por meio 

de seu representante, comunicando-a da presente decisão e solicitando 

que, pessoalmente ou por meio de outro representante, compareça em 

Cartório para retirada do Termo de Doação e, imediatamente, promova a 

retirada da madeira doada, devendo comunicar a este Juízo a efetiva 

retirada do objeto doado.

 No termo de doação deverá constar que o Representante deverá prestar 

contas dos bens doados no prazo de 60 (sessenta) dias, exclusivamente 

em atividades beneficentes, sob pena de responsabilização civil e criminal.

Servirá a presente como mandado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245219 Nr: 653-93.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Manoel de Jesus de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 PROCESSO/CÓD. N° 245219

 Vistos, etc.

Defiro o pedido da defesa de fls. 251/252 e a cota ministerial de fls. 

255/255-verso, e determino que seja expedido alvará judicial com os 

dados bancários apresentado na certidão de fls. 258.

Intime-se o douto causídico do acusado para que ratifique ou retifique os 

memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235715 Nr: 1216-18.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Lobo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 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 doutor advogado para que no prazo de 5 (cinco) dias 

para se manifestar acerca do cálculo de pena.

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.° 6/2018/DF/NM

 O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o usufruto de 20 (vinte) dias de férias pela Gestora 

Geral da Central de Administração, Sra. Ronise de Almeida Sabadin, 

analista judiciário matrícula 20615, no período de 26/02/2018 a 17/03/2018;

 RESOLVE:

Art 1.º DESIGNAR a servidora MARLETE MARIA ROSA KOLODZIEJ, 

técnico judiciário matrícula 8780, para exercer a função de Gestora Geral 

perante a Central de Administração do Fórum da Comarca de Nova Mutum, 

em substituição ao titular, no período de 26/02/2018 a 17/03/2018.

 Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento 

e providências cabíveis.

 Nova Mutum, 6 de fevereiro de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

PORTARIA N.° 5/2018/DF/NM

 O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Art 1.º LOTAR a servidora CRISTIANY RIBEIRO ROSA ROSE, Analista 

Judiciário matrícula 11693, para exercer suas funções na Secretaria da 

Segunda Vara do Fórum da Comarca de Nova Mutum-MT, a partir de 30 de 

janeiro de 2018.

 Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento 

e providências cabíveis.

 Nova Mutum-MT, 31 de janeiro de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

PORTARIA N.° 4/2018/DF/NM

 O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 CONSIDERANDO a Lei N° 10.648, de 21 de dezembro de 2017 - D.O. 

21.12.17, que dispõe sobre os Centros Judiciários de Solução de Conflitos 

e Cidadania - CEJUSCs do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

 Resolve:

Art 1.º ALTERAR a Portaria N.º 33/2017/DF/NM, datada de 19 de maio de 

2017, que designou a servidora ANA MARIA FREITAS DOS SANTOS E 

SILVA MARTINS BALTIERI, matrícula 11462, Técnico Judiciário, para 

exercer a função de Gestor Judiciário Substituto no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, onde se lê: Gestor Judiciário Substituto; 

leia-se Gestor Judiciário, com efeitos a partir de 12 de dezembro de 2017 .

 Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para conhecimento 

e providências cabíveis.

 Nova Mutum-MT, 31 de janeiro de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 138361

Numeração Única: -

Unidade de origem: Nova Mutum

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME

Advogado(s): DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - OAB MT 16.604

THIAGO PERTILE BORDA - OAB MT 21.017

Requerido: GABRIELA DE ABREU CANTON

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: 21/02/2018 às 13:30

Endereço: Rua das Helicônias, 444 - N - Jardim das Orquídeas - CEP : 

78.450-000

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 139039

Numeração Única: -

Unidade de origem: Nova Mutum

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: JAQUELINE BISPO DE ALMEIDA

JAQUELINE BISPO DE ALMEIDA (ESQUINA NORDESTINA)
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Advogado(s): OLIANI RASPINI - OAB MT 14.330

ROBERTA WOBETO BARALDI - OAB MT 14.381

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - OAB MT 23.582

Requerido: BONIFÁCIO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME

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 15:00

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

 Cod. Proc.: 78589 Nr: 1870-48.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Borsatti, Edson Borsatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43242 Nr: 2631-55.2009.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joilson Chaves de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A, Barosi 

Motos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Roger Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056, Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito às fls. 104/105, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 33948 Nr: 276-43.2007.811.0086

 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: Valdeir Veríssimo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Vinícius Borges Di Ferreira - OAB:GO 19.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos em correição, etc. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto às fls. 472/478 por Valdeir Veríssimo de Oliveira, 

ora Embargante, sob o argumento de que a decisão às fls. 457/470 

padeceria de omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser 

admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na 

Lei, mesmo porque postula o Embargante pela concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça, quando tal pedido já fora apreciado nos autos 

(fls. 286). [...] “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo 

Civil, nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração interposto 

às fls. 472/478, mantendo inalterada a r. decisão à fl. 457/470 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.: 46347 Nr: 1766-95.2010.811.0086

 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: Joilson Chaves de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A, Barosi Motos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito às fls. 47/48, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74799 Nr: 3336-14.2013.811.0086

 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: JKFV, SF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERSON LIBERATO 

MELLO DA CUNHA - OAB:PR 75.635

 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.

Releva notar, que não obstante a revelia do Requerido Luciano Rodrigo 

Vieira este possui Advogado constituído nos autos, de modo que, devida a 

intimação deste, nos ditames do art. 346 do Código de Processo Civil, e 

posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - RÉU REVEL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES À 

APELAÇÃO - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 322, DO CPC - 

RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 322, do CPC, os prazos, contra o 

réu revel que não tenha patrono nos autos, fluem independentemente de 

intimação. Agravo a que se dá provimento.” (TJMG – AI 

10024111893665001 MG – Décima Sétima Câmara Cível – Rel. Des. 

Eduardo Mariné da Cunha – Julgamento: 03.04.2014 – Publicação: 

15.04.2014).

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.: 76761 Nr: 368-74.2014.811.0086

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Márcia Maria da Silva - OAB:MT 8922-A, Ricardo Neves 

Costa - OAB:SP 120.394

 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.
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 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25858 Nr: 433-21.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato, Egon Hoepers 

Junior, Enos Cella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Casrilho - OAB:52074 / 

PR, Carlos Arauz Filho - OAB:PR 27.171, Diogo Missfeld Hoffmann - 

OAB:41328 / PR, Rafaela Castanho Vieira - OAB:41328 / PR., Ralph 

Pereira Macorim - OAB:46123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:, Wallison 

Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 203 e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, somente em 

relação ao Executado Enos Cella, prosseguindo o feito em relação aos 

Executados Maurício Agostinho Borsato e Egon Hoepers, alterem-se, pois, 

a capa dos autos e o Sistema Apolo.Outrossim, considerando a 

desistência da ação em relação ao Executado Enos Cella, determino a 

devolução em seu favor dos valores penhorados às fls. 118/120, 178 e 

184.Da Manifestação do Executado Maurício Agostinho Borsato à fl. 

196.No tocante ao pedido de levantamento de valores formulado pelo 

Executado Maurício Agostinho Borsato à fl. 196, tenho pelo indeferimento, 

considerando o não aperfeiçoamento da expropriação do bem imóvel 

anteriormente penhorado, vide expresso à fl. 203 pelo Exequente, bem 

como pela ordem de penhora disposta no art. 835, I, do Código de 

Processo Civil.Do Pedido de Transferência de Valores formulado pelo 

Exequente à fl. 203v°.Em relação ao pedido de transferência formulado 

pelo Exequente à fl. 203v°, acerca dos valores penhorados nos autos às 

fls. 178/184, necessária ponderação, uma vez que determinado alhures a 

devolução dos valores penhorados em desfavor do Senhor Enos 

Cella.Ademais, em relação ao Executado Egon Hoepers não consta 

informação nos autos de sua intimação quanto a penhora efetivada.Desta 

forma, sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, 

intime-se o Executado Egon Hoepers através de advogado ou 

pessoalmente caso ausente nos autos Advogado constituído para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias.Saliento, que 

rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte Executada, a 

indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do art. 854, § 5°, 

do Código de Processo Civil.Por fim, sem prejuízo do supra determinado, 

intime-se a parte Exequente, para, querendo, se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34256 Nr: 502-48.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilário Izé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Paulo Engelmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 Vistos em correição, etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte Exequente 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35365 Nr: 1672-55.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Merisio, Sabina Merisio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:MT 7008-A, Liliane Angela Conte - OAB:MT 11.713

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco do Brasil S.A. em 

desfavor de Ildo Merisio e Sabina Merisio.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 78/81, 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. 78/81 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.: 40478 Nr: 3261-48.2008.811.0086

 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: Neuri Carlos Friedrich Secchi, Meri Terezinha Secchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isaias Grasel Rosman - 

OAB:MT 8265-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogenes Damiani Damian 

Guirado Prates - OAB:12434/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062-MT

 Vistos em correição, etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte Autora 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42057 Nr: 1472-77.2009.811.0086

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Chaves de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Conforme decisão à fl. 58, aguarde o julgamento da Ação Anulatória de 

Ato Jurídico c.c. Indenização por Danos Morais n. 1766-95.2010.811.0086 

– Código n. 46347.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45003 Nr: 429-71.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Engenharia Fogaça Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

179/182, por C. Vale – Cooperativa Agroindustrial.

Considerando o conteúdo infringente dos embargos, intime-se a parte 

Embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, requerendo o que 

entender de direito em relação aos Embargos de Declaração às fls. 

179/182.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51693 Nr: 2718-40.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): Luciane Gonchorovski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito às fls. 109/110, pelo o que determino a expedição do 

competente mandado de penhora, avaliação e remoção nos termos ali 

requeridos.

Realizada à penhora, intime-se a parte Executada para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Após, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, 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.: 77383 Nr: 931-68.2014.811.0086

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jimmy Willian Robert Romano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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.: 35648 Nr: 2000-82.2007.811.0086

 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: Eliane Roseli Fritz Covari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 Vistos em correição, etc.

Arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74889 Nr: 3438-36.2013.811.0086

 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: Carlos de Bastos Vidal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:RJ 160.435

 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.: 75932 Nr: 4508-88.2013.811.0086

 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: Costa Sementes e Máquinas Ltda, Vicente Aparecido 

Francisco Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Carafini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:MT 11.449, Newton Cardoso Junior - OAB:13958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c.c. Pedido de Pagamento de 

Alugueres em Atraso c.c. Despejo de Arrendamento Rural c.c. Pedido 

Liminar ajuizada por Costa Sementes e Máquinas Ltda. em face de Jair 

Carafini.

 Tendo em visto a interposição de Embargos de Declaração às fls. 

126/130v, e considerando seu conteúdo infringente, postergo, por ora, o 

recebimento do Recurso de Apelação interposto às fls. 131/136.

 Com efeito, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de 

Processo Civil, requerendo o que entender de direito em relação aos 

Embargos de Declaração às fls. 126/130v.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77278 Nr: 842-45.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudecir Francisco Cenedese, Adriana Maria Bressan 

Cenedese, Deoclécio Luiz Cenedese, Ivana Salete Becker Cenedese, 

Pedro Cenedese, Dalva Maria Cenedese, Claumir José Cenedese, Adenilse 

Aparecida Cenedese, Clóvis Antonio Cenedese, Carla Cristina Cenedese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:MT 5.726, Newton Acunha Rocha - OAB:MT 5.489-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B
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 Vistos em correição, etc.

Trata-se Ação de Embargos à Execução proposta por Claudecir Francisco 

Cenedese e Outros em desfavor de Mocelin Comércio e Representações 

LTDA, em razão da Ação de Execução por este proposta, nos termos dos 

autos do Processo n. 497-16.2013.811.0086 – Código n. 71985.

Esta demanda tramitou inicialmente junto ao Juízo da Segunda Vara desta 

Comarca, sendo que por este juízo fora proferida decisão nos autos da 

Exceção de Incompetência n. 843-30.2014.811.0086 – Código n. 77279, 

determinando a remessa à esta vara para apensamento aos autos da 

Ação Revisional de Débito c.c. Desconstituição de Títulos Extrajudiciais e 

Cancelamento do Registro de Penhor n. 1168-15.2008.811.0086 – Código 

n. 38195.

Em relação a concessão de efeito suspensivo aos presentes Embargos à 

Execução, considerando o lapso entre a propositura da demanda e a 

presente data, ausente hipótese de grave dano ou de difícil reparação, de 

modo que, indefiro-o.

Nos termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil, ouça-se a parte 

Embargada para que, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação.

 Por medida de economia processual, a norma não exige a citação da 

parte Embargada (Exequente), mas apenas sua ouvida em 15 (quinze) 

dias, a qual pode realizar-se na pessoa do Advogado constituído nos 

autos da Ação de Execução, via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71985 Nr: 497-16.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Comércio e Representação Ltda, Domingos 

Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecir Francisco Cenedese, Adriana Maria 

Bressan Cenedese, Deoclécio Luiz Cenedese, Pedro Cenedese, Dalva 

Maria Cenedese, Ivana Salete Becker Cenedese, Claumir José Cenedese, 

Adenilse Aparecida Cenedese, Clóvis Antonio Cenedese, Carla Cristina 

Cenedese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B, Evandro Santos da Silva - OAB:MT 

5.726, Newton Acunha Rocha - OAB:MT 5.489-A, Newton Cardoso 

Junior - OAB:13958

 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, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46565 Nr: 1985-11.2010.811.0086

 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: Olévio Brancalione

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:MT 3.127-A

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

124/125 por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

 Considerando o conteúdo infringente dos embargos, intime-se a parte 

Embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, requerendo o que 

entender de direito em relação aos Embargos de Declaração às fls. 

124/125.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70524 Nr: 3072-31.2012.811.0086

 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: Emerson Joaquim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A., Alvaro Fernandes da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B, Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B

 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.: 51578 Nr: 2608-41.2011.811.0086

 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): Valdeir Veríssimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329, Vinícius Borges Di Ferreira - OAB:GO 19.673

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

156/163 por Valdeir Veríssimo de Oliveira.

 Considerando o conteúdo infringente dos embargos, intime-se a parte 

Embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, requerendo o que 

entender de direito em relação aos Embargos de Declaração às fls. 

156/163.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38195 Nr: 1168-15.2008.811.0086

 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: Claudecir Francisco Cenedese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janone da Silva pereira - 

OAB:MT 7.055-B, Newton Acunha Rocha - OAB:MT 5.489-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos em correição, etc.Considerando o delineado à fl. 418, revogo a 

nomeação anteriormente realizada, e NOMEIO a Senhora Andria Mara 

Perin, podendo ser localizada na Avenida das Arapongas, n. 674 N, Jardim 

das Orquídeas, Nova Mutum/MT, CEP n. 78450-000, telefone (65) 

99964-0938, e-mail andria@mtassessoria.net, com cadastro no Banco de 

Dados de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Porém, 

para melhor efetivação da prova pericial, saliento que o seu 

desenvolvimento dar-se-á na seguinte ordem, em substituição ao 

delineado às fls. 412/413:1.Intimem-se as partes para, querendo, no prazo 
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de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição da perita, 

indicarem assistente técnico e apresentarem os quesitos, nos termos do 

art. 465, § 1°, do Código de Processo Civil.2.Com o aporte aos autos das 

manifestações das partes, intime-se a Senhora Perita, para caso aceite a 

designação, formular a proposta de honorários, apresentar currículo, com 

comprovação de especialização e contatos profissionais, no prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2°, do Código de Processo 

Civil.3.Constando os autos com a manifestação da Senhora Perita, 

intime-se a parte Requerente para no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da proposta de honorários, já que arcará integralmente 

com os honorários periciais, vide determinado à fl. 398v°, forte no art. 465, 

§ 3°, do Manual de Processo Civil.3.1Saliento que havendo concordância 

com os valores arbitrados pela Senhora Perita, deve a parte Requerente 

providenciar o depósito integral do valor dos honorários periciais, no prazo 

de 5 (cinco) dias.3.2Em caso de discordância com os valores periciais, 

intime-se a Senhora Perita para, querendo, se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias, informando acerca da possibilidade de redução dos 

honorários periciais.3.3Com a nova manifestação da Senhora Perita (item 

3.2), venham-me os autos conclusos.[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48038 Nr: 3462-69.2010.811.0086

 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: Luzinete Francisca de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Lopes Augusto - 

OAB:239.766/SP, Flávia Almeida Moura Di Latella - OAB:MG 109.730, 

Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:MG 63.440, Neli Maria 

Bonetti - OAB:MT 13.752-B

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

182/186 por Luzinete Francisca de Souza.

 Considerando o conteúdo infringente dos embargos, intime-se a parte 

Embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, requerendo o que 

entender de direito em relação aos Embargos de Declaração às fls. 

182/186.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46400 Nr: 1819-76.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bioauto MT Agroindusrial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multiservice

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando a inércia da parte Exequente, conforme delineado na 

certidão à fl. 127, dê-se fiel cumprimento ao disposto na decisão prolatada 

à fl. 122.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32368 Nr: 1974-21.2006.811.0086

 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: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Eurico Aparecido da Silva, Silvino 

Rupolo, Joaquim Diogenes Jacobsen, Pedro Cocato Filho, Plinio Cella, 

Clemente Franzener, Sidney Roberto Duarte Ferreira, Osni José da Silva, 

Espólio de Nilson Ferreira Guimarães, Leandro Félix Pereira, Edy Wilson 

Piccini, Ana Maria S. de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Cristiano Ribeiro Andrade - OAB:MT 9.706 - A, 

Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:, Elenir Avalo - 

OAB:RO 224-A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Fernando Henrique Mazo Fávero - OAB:MT 10262-B, HEBER PEREIRA 

BASTOS - OAB:MT 13.698, Leandro Felix Pereira - OAB:12673/MT, 

Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Milene 

Arissava - OAB: MT 16.851, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 

7.303-A

 Entretanto, a presente ação não foi alcançada por qualquer hipótese de 

prescrição, ou seja, em relação a aplicação de sanções da Lei nº 

8.429/92, bem como em relação ao pedido de ressarcimento ao erário 

propriamente dito. O artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa elenca 

os prazos para propositura das ações que possam levar a efeito as 

sanções previstas na citada lei. Senão, vejamos: “Art. 23. As ações 

destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser 

propostas: I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de 

cargo em comissão ou de função de confiança; II - dentro do prazo 

prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis 

com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo 

efetivo ou emprego. III - até cinco anos da data da apresentação à 

administração pública da prestação de contas final pelas entidades 

referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei.” Desse modo, o prazo 

previsto no artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, conta-se do final do 

exercício do mandato dos requeridos, que se deu, in casu, no dia 

31/12/2004. Por sua vez, a ação foi ajuizada em 28/08/2006, ou seja, 

antes do esgotamento do prazo de 05 (cinco) anos previsto em lei, não 

havendo que se falar em prescrição. Ademais, é de entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça que nas ações civis por ato de improbidade 

administrativa, interrompe-se a prescrição quando do ajuizamento da ação 

dentro do prazo de 05 (cinco) anos contados a partir do termino do 

mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, ainda que a 

citação do réu seja efetivada após o citado prazo. Nesse sentido a 

jurisprudência: [...] Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão 

formulado pelos requeridos e, por consequência, determino o regular 

processamento do feito, com a realização de audiência de instrução em 

07/02/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80621 Nr: 3773-21.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erico Sontag

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Matschinske, Dieter Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - OAB:MT 

5091-B, Mizael de Souza - OAB:MT 16.842, Pérsio Oliveira Landim - 

OAB:12295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço de fl. 43, 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.: 34034 Nr: 357-89.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Fátima Faletti Claas, Rogerio Antonio de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 173, quanto a concordância com os 

cálculos apresentados pelo INSS à fl. 164/171, HOMOLOGO os valores 

apresentados pelo executado às fls. 164/171.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados às fls. 164/165.

Após, providencie o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51576 Nr: 2606-71.2011.811.0086

 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): Batista Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerido está em local incerto e não sabido, bem 

como a parte autora e este juízo não lograram êxito em localizar a parte 

requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111423 Nr: 6777-61.2017.811.0086

 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): PANIFICADORA E ROTISSERIA ESTRELA LTDA 

- ME, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial apresentado pela exequente 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO, em face das executadas PANIFICADORA E 

ROTISSERIA ESTRELA LTDA ME e MARIA APARECIDA DA SILVA, todos já 

qualificados nos autos.

Aduz a exequente que as executadas não teriam adimplido as prestações 

referentes à cédula de crédito bancário n°. B60230948-2, acarretando o 

vencimento antecipado de todas as parcelas.

Anexou documentos de fls. 14/50.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, compulsando os autos nota-se 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.

Citem-se as executadas para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da quantia de R$ 14.881,65 (catorze mil, oitocentos e oitenta e 

um reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do artigo 829, do CPC, 

sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação.

Defiro o pedido formulado pela exequente, para expedição de certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente execução, nos termos do artigo 

828 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo às Executadas, sem manifestação, certifiquem-se e 

voltem-me conclusos.

Intime-se a exequente para comprovar nos autos os requisitos do artigo 

828, §§ 1°, 2° e 3°, do CPC.

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.

Desentranhe-se as contrafés de fls. 07/10.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111510 Nr: 6815-73.2017.811.0086

 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: Elisabeth Maria Mahler Vogel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acilda Mahler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte requerente pugna pela reconsideração da decisão de fls. 26/27, a 

qual indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

 Contudo, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a 

assistência judiciária gratuita, ante a ausência de novos fatos e 

fundamentos, mantendo a decisão de fls. 26/27 pelos seus próprios 

baldrames.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34546 Nr: 861-95.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B MT, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício à justiça federal solicitando 

informações acerca das declarações de imposto de renda do executado, 

visto que não demonstrado pelo exequente que foram esgotados os meios 

possíveis para localização dos bens passíveis de penhora.

Neste sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

Sendo assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 
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extinção.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53827 Nr: 1327-16.2012.811.0086

 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): L Pereira da Silva EPP, Luiz Pereira da Silva, 

Maria de Lourdes Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o pedido de arresto "online" por meio dos sistemas informatizados 

(fls. 104/105), uma vez que este somente é possível se demonstrado pelo 

exequente que esgotou todos os meios de localização dos executados, o 

que não restou configurado.

Nesse sentido segue o seguinte julgado:

"Execução. Arresto on line. Esgotamento dos meios existentes.

1 - Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso 

demonstrado que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar a 

agravada.

2- Esgotados os meios que dispõe o exequente para localizar o endereço 

ou os bens passíveis de penhora, cabível o arresto on line.

3 - Agravo provido.Processo". ( AGI 201500200665, Relator(a): JAIR 

SOAES, Julgamento: 29/02015, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, 

Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2015 . Pág270).”

Embora tenha havido algumas tentativas de citação das partes por oficial 

de justiça em endereços diferentes, ainda não fora buscado por este 

Juízo o paradeiro das partes. Assim, antes da apreciação do pleito de 

citação editalícia, determino que seja diligenciado por este Juízo o 

endereço dos executados somente pelos órgãos conveniados do E. 

TJ/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54424 Nr: 1907-46.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Transportes Ltda, Bolivar Borges 

Machado, Marivone de Almeida Greff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante a demonstração do exequente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte, não obtendo êxito para tanto, determino que seja 

diligenciado por este Juízo o endereço dos executados somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço dos executados, 

intime-se o 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 o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76047 Nr: 4623-12.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samantha Maria da Silva Cardoso Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 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.: 83221 Nr: 936-56.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Vicente Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalurgica Xingu Ltda, Delison da Costa e 

Silva, Vinicius Mayer, Fabiana Michele Kerber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do exequente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte, não obtendo êxito para tanto, determino que seja 

diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço dos executados, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89232 Nr: 4536-85.2015.811.0086

 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: Cristiano Filippi Tomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isolde Beckenkamp Me (Auto Eletrica Andara), 

Divino A. F. de Almeida Comercio Serviço - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço dos requeridos, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço dos requeridos, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104298 Nr: 2909-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, Alex Denker 

Filho, José Hamilton Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almiro Afonso Fernandes - 

OAB:MT3498/B, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Luciano Martins 

Manzano Junior - OAB:8688/MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - 

OAB:14097

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111440 Nr: 6783-68.2017.811.0086
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 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): PANIFICADORA E ROTISSERIA ESTRELA LTDA 

- ME, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial apresentado pela exequente 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO, em face das executadas PANIFICADORA E 

ROTISSERIA ESTRELA LTDA ME e MARIA APARECIDA DA SILVA, todos já 

qualificados nos autos.

Aduz a exequente que as executadas não teriam adimplido as prestações 

referentes à cédula de crédito bancário n°. B60230950-4, acarretando o 

vencimento antecipado de todas as parcelas.

Anexou documentos de fls. 11/51.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, compulsando os autos nota-se 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.

Citem-se as executadas para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da quantia de R$ 11.648,02 (onze mil, seiscentos e quarenta e 

oito reais e dois centavos), nos termos do artigo 829, do CPC, sob pena de 

expedição de mandado de penhora e avaliação.

Defiro o pedido formulado pela exequente, para expedição de certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente execução, nos termos do artigo 

828 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo às Executadas, sem manifestação, certifiquem-se e 

voltem-me conclusos.

Intime-se a exequente para comprovar nos autos os requisitos do artigo 

828, §§ 1°, 2° e 3°, do CPC.

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.

Desentranhe-se as contrafés de fls. 07/10.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 19043 Nr: 278-52.2003.811.0086

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->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: Sergio Massamitsu Arimori, Martinho José Fontana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Galvan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Galvan - OAB:8056/MT, 

Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação de dissolução parcial 

de sociedade c/c apuração de haveres proposta pelos requerentes 

SÉRGIO MASSAMITSU ARIMORI e MARTINHO JOSÉ FONTANA, em face de 

CÉZAR GALVAN, forte no artigo 487, inciso I, do Diploma Processual Civil, 

oportunidade em que o feito é julgado extinto, com resolução do mérito.Não 

sendo demonstrada a condição de sócios do empreendimento mediante a 

prova documental acostada aos autos, não há que se falar em dissolução 

parcial da sociedade, sequer em apuração de haveres, posto que a 

dissolução parcial somente pode ser requerida por alguém que é sócio do 

empreendimento.Sendo assim, de certo modo, a ausência de legitimidade e 

de interesse no caso em apreço se confunde com o próprio mérito, sendo 

que a ausência de reconhecimento da condição de sócio implica na 

improcedência do pedido dissolutório, assim como do pleito para apuração 

de haveres.Ainda, havendo pedido alternativo para fixação de valores 

para reparação de danos, tenho por bem INDEFERI-LO, posto que não 

restou comprovada qualquer relação dos autores com a pessoa jurídica 

EMPRESA MUTUM DE COMUNICAÇÕES LTDA, gerenciada pelo requerido 

CÉZAR GALVAN.No entanto, havendo requerimento para condenação dos 

autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo que 

também não estão evidenciadas qualquer conduta prevista no artigo 80 do 

CPC, razão pela qual INDEFIRO o pedido do requerido.Em razão da 

sucumbência total, condeno os autores ao pagamento das custas e das 

despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% 

do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 2°, do 

CPC.Transitada em julgado esta decisão, remetam-se os autos ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101295 Nr: 980-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverde Agronegócios e Logística Ltda, 

Renato Alves de Freitas, Erla Giovana de Matos Freitas, Moacyr Battaglini, 

Paulo Humberto Alves de Freitas, Vilma Piva Battaglini, Agropecuária 

Tabatinga Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, David 

Garon Carvalho Gerlen - OAB:19440

 Vistos.

Inicialmente, certifique-se quanto ao decurso de prazo para os demais 

executados impugnarem as penhoras e avaliações constantes dos autos, 

caso o prazo tenha se esgotado in albis.

Em seguida, DEFIRO o pedido dos executados MOACYR BATTAGLINI e 

VILMA PIVA BATTAGLINI para que a avaliação do imóvel rural inscrito sob 

a matrícula 579, com 315,6541 hectares, somando mais 22,4446 hectares 

de reserva florestal, perfazendo um total de 338,0987 hectares seja 

realizada por perito nomeado pelo juízo.

Todavia, considerando que o referido imóvel será avaliado pela empresa 

REAL BRASIL, conforme nomeação feita nos autos n°. 

166-92.2017.811.0086, código 99910, saliento que assim que o laudo de 

avaliação lavrado pela empresa de perícias aporte no referido feito, seja 

trasladada cópia para esta execução, em substituição à avaliação 

realizada pelo oficial de justiça às fls. 550/552.

Após a vinda aos autos das citadas cópias, abra-se vistas às partes para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 15 dias, segundo artigo 

477, § 1°, do CPC.

Por fim, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, tornem os autos 

conclusos para decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109604 Nr: 5758-20.2017.811.0086

 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: Oziel Barbosa do Nascimento, Oziel B do Nascimento 

Transporte - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ney Luiz Luedke, Ilva Maria Martins Luedke, 

Clarindo de Souza, Claudinei Roberto Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieva - OAB:MT 

11.284-A, Marcelo Da Pieve - OAB:MT 11284-A, Marlucy Pereira da 

Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA aos requerentes OZIEL BARBOSA 

DO NASCIMENTO e OZIEL B. DO NASCIMENTO TRANSPORTE – ME, 

devidademente qualificado nos autos, em virtude do autor não ter 

demonstrado a sua condição de hipossuficiência.Nesse diapasão, 

determino que o requerente proceda ao recolhimento das custas 

processuais, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de indeferimento da inicial.Decorrido o prazo sem a juntada dos 

comprovantes das custas processuais, certifique-se e tornem os autos 

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

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111191 Nr: 6651-11.2017.811.0086

 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: Florival Ribeiro de Matos, Maristela Flores de Matos, 

Vitório Flores de Mattos, Dionisio Matos, Laurite Flores de Matos, Vitória 

Flores Baldissera, Eva Flores Onghero, Ricardo Flores de Matos, Noeli 

Flores de Matos, Neusa de Matos, Teresinha Flores Matos, Maria Vidalvina 

de Matos de Castro, Jorgina Matos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilásio de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, contudo, nada comprovou, tendo juntado aos autos 

apenas a declaração de hipossuficiência.

 Dessa forma, intime-se o patrono dos requerentes para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94061 Nr: 2470-98.2016.811.0086

 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: Cirilo Wanderlei Ferst

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiscal de Tributos Estaduais - Fernanda Silva 

Costa, Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso - 

SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a sentença de fls. 40/43 foi desconstituída conforme 

acórdão de fls. 71/77, notifique-se a autoridade coatora para prestar 

informações, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 7º, I, da Lei 

12.016/2009.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109316 Nr: 5622-23.2017.811.0086

 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: Jucelino Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando atentamente aos autos, verifico que a parte autora requer a 

concessão de antecipação de tutela. Entretanto, formulou seu pedido com 

base no Código de Processo Civil de 1973, notadamente com fulcro no 

artigo 273, incisos I e II.

 Dessa forma, intime-se a parte requerente para, nos termos dos artigos 

320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, adequando seu 

pedido de antecipação de tutela à legislação vigente, qual seja, o Código 

de Processo Civil de 2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 1786-52.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdCIdS, MHIdS(, MdCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Do compulso dos autos, verifico que até a presente data não foi sequer 

expedida à citação do executado, de modo que a carta precatória de fl. 19 

tem como finalidade somente a Penhora e Avaliação, motivo pelo qual 

ANULO todos os atos processuais.

 Assim, determino a expedição do respectivo mandado de citação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100273 Nr: 353-03.2017.811.0086

 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: Florival Ribeiro de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Fischer de Mattos, Rosa Flores de 

Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO IN TOTUM os presentes embargos declaratórios 

opostos às fls. 50/54, mantendo a decisão incólume em seus termos, por 

seus próprios fundamentos.Recebo a inicial, eis que a primeira vista se 

encontram presentes os requisitos legais do art. 319 do NCPC.NOMEIO 

como inventariante a Sra. MARISTELA FLORES DE MATOS, que deverá 

ser intimada para prestar compromisso em 05 (cinco) dias e as primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes. (art. 617 do NCPC)Após, 

citem-se o Ministério Público, os herdeiros e os interessados 

não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda Pública, 

manifestando-se esta sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias, ou atribuir valores que 

poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se estes 

expressamente.Havendo concordância quanto às primeiras declarações e 

quanto aos valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha 

e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, 

já com comprovação de recolhimento dos impostos estaduais, certidões 

negativas de tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final.Encaminhem-se os autos ao cartório distribuidor para 

retificação do valor da causa na importância de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), conforme petitório de fl. 36/37, bem como para 

retificar o inventariante no polo ativo da ação, fazendo constar Maristela 

Flores de Matos.Às providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103518 Nr: 2460-20.2017.811.0086

 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: Vilásio de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florival Ribeiro de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:74.539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 
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processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112911 Nr: 229-83.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Margarida Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Santa Agro S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adryeli Aparecida da Costa 

Miranda - OAB:MT0018771O, ALDO JOSÉ DALLABRIDA ALMEIDA - 

OAB:17342, Augusto Barros de Macedo - OAB:7667/MT

 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. Eventual(is) 

diligências pagas mediante depósito NÃO PODERÃO SER UTILIZADAS e 

serão devolvidas ao depositante mediante requerimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100927 Nr: 767-98.2017.811.0086

 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: Claudio David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tecidos Mutum Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte autora informou o novo endereço da 

requerida, designo audiência preliminar de conciliação para o dia 20/04/18 

às 13:00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – 

CEJUSC.

Intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem a referida 

audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52524 Nr: 78-30.2012.811.0086

 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: Veronica Faccio (empresa individual), Luis Felipe 

Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Providencie a Sra. Gestora Judiciária os atos necessários para o 

levantamento dos valores depositados em juízo à fl. 122 em favor dos 

exequentes, na conta informada à fl. 124.

Após, retornem os autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109844 Nr: 5858-72.2017.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Consensual->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: EBP, OSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito. Passará a 

cônjuge a usar o nome de solteira, qual seja, ELAINE BECKER.Transitada 

em julgado, expeça-se mandado de inscrição e averbação ao registro 

competente a fim de que se proceda às anotações necessárias.Ciência à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público.Cumpridas as formalidades 

legais, arquive-se com as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46699 Nr: 2121-08.2010.811.0086

 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: Elizeu Rodrigues de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Maria Petenatti - 

OAB:10.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fl. 115, intimem-se as partes, 

cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem como para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75716 Nr: 4280-16.2013.811.0086

 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: Sebastião Campos de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fls. 173/176, intimem-se as partes, 

cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem como para, no prazo de 

(05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de Processo 

Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o processo 

deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, designação de 

audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86874 Nr: 3013-38.2015.811.0086

 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: Marta Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Revogo a nomeação anteriormente feita e NOMEIO como perito o Dr. 

Rodrigo Mustafa de Albuquerque, podendo ser localizado no seguinte 

endereço: Rua dos Jatobás, 684, AP 08, Jardim das Orquídeas, Nova 
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Mutum/MT, telefone: (65) 99958-8133.

A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), em virtude da especialização da profissional, bem 

como pelo fato de que o médico nomeado é o único desta Comarca 

cadastrado no Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal que se encontra realizado periciais judiciais.

Outrossim, intimem-se as partes para se manifestar acerca desta 

nomeação, cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do CPC, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que apresentem quesitos, caso ainda não 

tenham apresentado e indicar assistente técnico.

Após a vinda aos autos do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme artigo 477, § 

1°, do CPC.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74333 Nr: 2858-06.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Borges Machado, Marivone de Almeida 

Greff

 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: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Tendo em vista a decisão monocrática de fl. 146/148, intimem-se as 

partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem como para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105926 Nr: 3810-43.2017.811.0086

 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: Viviane Jasmine da Silva Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santander Financiamentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José Parada Simão 

- OAB:221.386

 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.: 38453 Nr: 1419-33.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maurisvane Pacheco, Elizabete 

Gonçalves Teixeira Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por MUTUM 

AGROPECUÁRIA S/A em face de ESPÓLIO DE MAURISVANE PACHECO, 

ambos qualificadas nos autos em epígrafe.

Às fls. 150/161, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado à fl. 150/161, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários na forma do acordo.

 Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79901 Nr: 3045-77.2014.811.0086

 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: Tairine Almeida de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Seguros DPVAT

 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: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8.506-A

 Vistos.

Intime-se o perito nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar 

esclarecimentos, respondendo o quesito indicado às fls. 169/170, 

notadamente no que concerne à invalidez da perna direita, bem como se a 

invalidez é residual (10%), leve (25%), moderada (50%), intensa (75%) ou 

total (100%).

Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem sobre os esclarecimentos prestados.

Em seguida, conclusos para homologação ou apreciação de eventuais 

impugnações.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82269 Nr: 305-15.2015.811.0086

 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: Alaide Gomes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucineia Rodrigues de Souza - 

OAB:MT / 16.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por ALAIDE GOMES 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

 À fl. 81/82, alvarás de levantamento de valores.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34470 Nr: 796-03.2007.811.0086

 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: Elisa Mendes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fl. 152, intimem-se as partes, 

cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem como para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70567 Nr: 3114-80.2012.811.0086

 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: Venino Pinto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 99/100.

Assim, concedo a dilação de prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53808 Nr: 1310-77.2012.811.0086

 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): Adejair Honorio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista a decisão monocrática de fls. 266/269, intimem-se as 

partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem como para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72756 Nr: 3500-47.2011.811.0086

 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: Claudete Espindola Cechet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Vistos.

Tendo em vista as decisões monocráticas de fls. 175/179 e 189, 

intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51175 Nr: 2210-94.2011.811.0086

 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: Thiago Douglas Souza da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildon Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fls. 139/142, intimem-se as partes, 

cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem como para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46015 Nr: 1433-46.2010.811.0086

 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: Wesley Marques Salmazo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia 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: MAÍRA MOURA SOARES - 

OAB:13934, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fls. 309/323, intimem-se as partes, 

cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem como para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103187 Nr: 2247-14.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a penhora no rosto dos autos de código 27645, na 

importância de R$ 453.501,54 (quatrocentos e cinquenta e três mil, 

quinhentos e um reais e cinquenta e quatro centavos), do crédito 

preferencial destes autos, devendo ser averbada naqueles autos, com 

fulcro no artigo 860 do Código de Processo Civil.Lavrado o auto de 

penhora, o qual deverá ser juntado a estes autos, intime-se o executado 

para, querendo, apresentar embargos à penhora, no prazo legal. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

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.: 104767 Nr: 3149-64.2017.811.0086

 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: Marcos Lima Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a medida de antecipação de tutela postulada pela requerente 
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inaudita altera parte para o fim de determinar que a empresa requerida se 

retire o nome e CPF do demandante nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC e SERASA), sob pena de multa diária no valor do suposto débito 

cobrado.Quanto ao mérito, recebo a inicial tendo em vista estar em 

consonância com os requisitos legais do Código de Processo Civil.Defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à requerente, vez que 

presentes os requisitos.Cite-se a requerida para, querendo, oferecer 

resposta à ação ajuizada, consignando-se no mandado que se não for 

contestada a ação presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-98.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LISSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS 69113149172 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 

Dados do Processo: Processo: 1000740-98.2017.8.11.0086 Valor causa: 

0,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/04/2018 

Hora: 16:40 REQUERENTE: EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA Advogados 

do(a) REQUERENTE: THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A, DANIEL 

LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A Nome: EDNALDO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA Endereço: Rua dos Palmitos, Quadra F, Lote 09, Jardim 

Primavera II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

LISSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS 69113149172 Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: LISSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS 69113149172 

Endereço: Rua dos Salgueiros, Qd. G, Lt. 02, Flor do Cerrado, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: EDNALDO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA 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, 

6 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: 8010226-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010226-85.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FAGNER MENDES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, 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 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. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Fagner Mendes dos 

Santos em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Reclamado em razão de débitos 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 o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando ser a anotação restritiva 

legítima e a combater a existência de danos morais. Entretanto, verifico 

que as alegações do Reclamado não subsistem, pois não apresentou 

prova alguma de que os valores objetos das inscrições restritivas são 

devidos, deixando de comprovar por meio de documentos, como o 

contrato entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a 

prestação de serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações 

e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA EM QUE O AUTOR 

REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR 

LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. 

CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB 

ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA 

CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA 

CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM 

DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA DEMONSTRAR A 

ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE LHE 

COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO NEGATIVO E A 

CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA PARTE AUTORA 

JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO BANCO QUE ATENTA 

CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 

DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL 

PURO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 6.780,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004490967, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 18/12/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 

RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 

18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com o Reclamado, desta forma, 

incumbia a este instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, o Reclamado 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 do 

Reclamado ao incluir 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 do Reclamado. 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 
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necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o 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. No caso, 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 indevido do Reclamante, refletindo 

no patrimônio do Reclamado 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.). Por fim, resta 

afastar a incidência da Súmula 385 do STJ no presente caso, 

considerando que o outro registro de negativação do extrato é posterior 

aos discutidos nestes autos, não se tratando, portanto, de negativação 

pré-existente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

para DECLARAR inexistentes os débitos objetos das inscrições restritivas 

e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 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 Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

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, 24 de outubro de 2017 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010594-36.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES OAB - MT21954/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

AUTO MASTER VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001/O-O (ADVOGADO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA OAB - GO0036080A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT0007216A (ADVOGADO)

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010594-36.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: AUTO 

MASTER VEICULOS LTDA., SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. 

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 2 de fevereiro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-68.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELA CENITA FRANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT0014594A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAISE TAVARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: EMANUELA CENITA FRANZ 

Dados do Processo: Processo: 1000354-68.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 488,50 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

02/05/2018 Hora: 13:00 REQUERENTE: EMANUELA CENITA FRANZ 

Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ PEDRO FRANZ - MT0014594A-O 

Nome: EMANUELA CENITA FRANZ Endereço: Av Mutum, 901, W, Centro, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: TAISE TAVARES DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: TAISE TAVARES DOS 

SANTOS Endereço: Rua das Acerolas, 2363-W, Anexo ao Salão 

Katiespera, Buritis, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

REQUERENTE: EMANUELA CENITA FRANZ 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, 

6 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000126-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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ALBERTO LUIZ FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: ALBERTO LUIZ FRANCIO Dados 

do Processo: Processo: 1000126-59.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 

15.000,00 Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241) Audiência: Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 02/05/2018 Hora: 14:00 REQUERENTE: ALBERTO 

LUIZ FRANCIO Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO CAPOROSSI E 

SILVA - MT0006183A-O Nome: ALBERTO LUIZ FRANCIO Endereço: 

AVENIDA AGRÍCOLA PAES DE BARROS, 1523, bairro coab, VERDÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78030-210 REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): REQUERENTE: 

ALBERTO LUIZ FRANCIO 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, 

6 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: 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: CELSO MARQUES DA SILVA 

Dados do Processo: Processo: 1000230-85.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 20.105,08 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

02/05/2018 Hora: 14:20 REQUERENTE: CELSO MARQUES DA SILVA 

Advogados do(a) REQUERENTE: IVONIR ALVES DIAS - MT0013310S, 

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - MT0018701A Nome: CELSO MARQUES 

DA SILVA Endereço: AV DOS PAVÕES, 1583, W, RESIDENCIAL VITORIA, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): 

REQUERENTE: CELSO MARQUES DA SILVA 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, 

6 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010039-77.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA MUTUM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO)

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR FLORINDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO OAB - MT0006797A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: NOVA MUTUM COMERCIO DE 

FERRO E ACO LTDA - EPP Dados do Processo: Processo: 

8010039-77.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 19.450,00 Espécie/Assunto: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Audiência: Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 02/05/2018 Hora: 14:40 EXEQUENTE: NOVA 

MUTUM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP Advogados do(a) 
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EXEQUENTE: PAULO DE ALMEIDA VILELA - MT0009538A, ANDRE DE 

ALMEIDA VILELA - MT0011012A Nome: NOVA MUTUM COMERCIO DE 

FERRO E ACO LTDA - EPP Endereço: Avenida DAS PERDIZES, 103, S, 

PARQUE COMERCIAL JOSÉ APARECIDO RIBEIRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 EXECUTADO: JULIO CESAR FLORINDO Advogado do(a) 

EXECUTADO: RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - MT0006797A 

Nome: JULIO CESAR FLORINDO Endereço: Avenida DEPUTADO HITLER 

SANSÃO, 345, FLORINDO AGROPECUARIA, CENTRO, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Senhor(a): EXEQUENTE: NOVA MUTUM 

COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, 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, 

6 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010039-77.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA MUTUM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO)

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR FLORINDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO OAB - MT0006797A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXECUTADO: JULIO CESAR FLORINDO Dados 

do Processo: Processo: 8010039-77.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

19.450,00 Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 02/05/2018 Hora: 

14:40 EXEQUENTE: NOVA MUTUM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - 

EPP Advogados do(a) EXEQUENTE: PAULO DE ALMEIDA VILELA - 

MT0009538A, ANDRE DE ALMEIDA VILELA - MT0011012A Nome: NOVA 

MUTUM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP Endereço: Avenida DAS 

PERDIZES, 103, S, PARQUE COMERCIAL JOSÉ APARECIDO RIBEIRO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EXECUTADO: JULIO CESAR 

FLORINDO Advogado do(a) EXECUTADO: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - MT0006797A Nome: JULIO CESAR FLORINDO Endereço: 

Avenida DEPUTADO HITLER SANSÃO, 345, FLORINDO AGROPECUARIA, 

CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Senhor(a): 

EXECUTADO: JULIO CESAR FLORINDO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de EXECUTADO, de todo o teor da decisão 

retro/anexo, bem como para que compareça à Audiência de Conciliação, 

na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço 

ao final indicado, oportunidade em que poderá oferecer Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, nos termos do Art. 52, IX 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, 6 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANILCIO VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000122-22.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ANILCIO VIDAL REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa salientar que 

o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp n. 

1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 06 de fevereiro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANILCIO VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000123-07.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ANILCIO VIDAL REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa salientar que 

o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp n. 

1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 
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pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 06 de fevereiro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANILCIO VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000135-21.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ANILCIO VIDAL REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa salientar que 

o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp n. 

1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 06 de fevereiro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MORETTO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000137-88.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MORETTO & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 

n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 06 de fevereiro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010226-85.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FAGNER MENDES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, 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 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. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Fagner Mendes dos 

Santos em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Reclamado em razão de débitos 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 o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando ser a anotação restritiva 

legítima e a combater a existência de danos morais. Entretanto, verifico 

que as alegações do Reclamado não subsistem, pois não apresentou 

prova alguma de que os valores objetos das inscrições restritivas são 

devidos, deixando de comprovar por meio de documentos, como o 

contrato entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a 

prestação de serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações 

e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA EM QUE O AUTOR 

REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR 

LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. 
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CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB 

ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA 

CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA 

CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM 

DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA DEMONSTRAR A 

ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE LHE 

COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO NEGATIVO E A 

CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA PARTE AUTORA 

JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO BANCO QUE ATENTA 

CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 

DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL 

PURO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 6.780,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004490967, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 18/12/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 

RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 

18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com o Reclamado, desta forma, 

incumbia a este instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, o Reclamado 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 do 

Reclamado ao incluir 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 do Reclamado. 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 provoca o 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. No caso, 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 indevido do Reclamante, refletindo 

no patrimônio do Reclamado 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.). Por fim, resta 

afastar a incidência da Súmula 385 do STJ no presente caso, 

considerando que o outro registro de negativação do extrato é posterior 

aos discutidos nestes autos, não se tratando, portanto, de negativação 

pré-existente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

para DECLARAR inexistentes os débitos objetos das inscrições restritivas 

e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 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 Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

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, 24 de outubro de 2017 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92862 Nr: 1781-54.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antoniel de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Maycon Tadeu Lamim - OAB:16012/MT

 Vistos em correição.

Considerando que esta magistrada encontra-se cumulando as três varas 

desta comarca, bem como, a necessidade de readequação de pauta, 

redesigno audiência outrora aprazada para o dia 28/05/2018, às 

16h30min.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88633 Nr: 4173-98.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ GERARDO MOLINA MATITO, Rg: 

31714429M, Filiação: Maria Rosario e Placido Gerardo, data de 

nascimento: 24/01/1978, brasileiro(a), natural de Granada, Espanha-MT, 

convivente, comerciante, Telefone 6599857080. atualmente em local 

incerto e não sabido
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Finalidade: PROCEDER COM A INTIMAÇÃO DO ACUSADO acima 

identificado para que fique CIENTE da designação de audiência de 

Instrução e Julgamento a ser realizada no dia 24/05/2018 às 14h30min na 

sala de audiências deste Juízo no endereço abaixo indicado.

Despacho/Decisão: Vistos em correiçãoConsiderando que esta 

magistrada encontra-se cumulando as três varas desta comarca, bem 

como, a necessidade de readequação de pauta, redesigno audiência 

o u t r o r a  a p r a z a d a  p a r a  o  d i a  2 4 / 0 5 / 2 0 1 8 ,  à s 

14h30min.Intimem-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, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Nova Mutum, 05 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 107261 Nr: 4590-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilton Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo de apelação 

interposto pelo réu.

Intime-se seu defensor constituído a oferecer razões recursais, no prazo 

de 08 (oito) dias.

Caso o advogado permaneça silente, intime-se pessoalmente o réu a 

constituir novo patrono nos autos, que deverá apresentar as razões 

recursais no prazo de 08 (oito) dias a contar da intimação pessoal do réu, 

cientificando-o, que, em não o fazendo, sua defesa técnica passará a ser 

exercida pela Defensoria Pública.

Passado in albis também esse prazo, vistas à Defensoria Pública para 

oferecer as competentes razões, no prazo legal.

Em seguida, vistas ao Ministério Público para oferecimento das 

contrarrazões e após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

para apreciação do recurso interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112495 Nr: 7296-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiones da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:74.539/PR

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 14 de março de 2018, às 13h30min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

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.: 14980 Nr: 1303-60.2005.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO MATIAS BARBOSA, IRACEMA 

PEREIRA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, CELSO MARTINS SPOHR - OAB:2376, KATIA 

ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR JESUS 

BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença para 

expedição de RPV complementar que o Instituto Nacional do Seguro Social 

promove em desfavor dos cálculos apresentados pelo Espólio de 

Francisco Matias Barbosa.

É o breve relato.

Primeiramente, saliento que, malgrado referida decisão tenha declarado 

como irregular os cálculos de atualização monetária do débito 

complementar (entre a data do cálculo e a data de expedição da RPV), por 

haver, o executado/impugnante, utilizado como índice de correção 

monetária a taxa referencial (TR), declarada inconstitucional pelo STF por 

objeto do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, chamo o 

feito à ordem e revogo-a.

Isso porque, a decisão proferida no citado RE não produz a reforma ou 

rescisão das decisões já prolatadas e que tenham adotado entendimento 

diferente, consoante entendimento da própria Corte Suprema no Recurso 

Extraordinário com repercussão geral nº 730.462/SP, conforme ementa 

abaixo:

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA 

DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE 

AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO 

CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU 

PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU 

DESFAZIMENTO.

1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a 

constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, 

no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) 

de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.

2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em 

atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação 

a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou 

instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, 

embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta 

Constitucional.

3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da 

norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão 

do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, 

consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões 

judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que 

formados com suporte em norma posteriormente declarada 

inconstitucional.

4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do 

Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a 

inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática 

reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado 

entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a 

interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação 

rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o 

respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse 

entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão 

relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso 

concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.

5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da 

sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a 

constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que 

acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do 

STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade 

daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é 
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insuscetível de rescisão.

6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 

28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Negritei

Portanto, a decisão prolatada no RE 870.947/SE não há de ser aplicado “in 

casu”, devendo ser revogada a decisão de fl. 210.

Ademais, considerando que até a presente data o exequente não fora 

intimado para manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença acostada às fls. 205/209, intime-o para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 20500 Nr: 2512-30.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. BUENOS SHOPPING LTDA-ME, ELOI 

CARLOS MACHADO, ELIAS BUENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10.927/MT

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando 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 do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28114 Nr: 2558-48.2008.811.0012

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON LUIS HECK BARZOTTO, ELIANE 

CASTRO AVELAR BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735, 

JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, atualize o 

débito perseguido no presente feito, sob pena de indeferimento dos 

pedidos de fls. 112/113.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64671 Nr: 165-43.2014.811.0012

 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: FRANCISCO LUZIANO FERNANDES

 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 do retorno dos autos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81326 Nr: 2381-06.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRP, JVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO FERREIRA ORTIZ - 

OAB:20672

 Ref 61: satisfeita a obrigação cobrada nos presentes autos, extingo a 

execução com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC.

 Custas e honorários pela parte executada. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor cobrado nos presentes autos.

Sirva a presente decisão como ÁLVARA DE SOLTURA DE WELLINGTON 

PAEL LOPES, assim como carta precatória, caso esteja recolhido em outra 

Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 60198 Nr: 1261-64.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITO G. THOME- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927-MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista o disposto no artigo 40, “caput”, da Lei 6.830/80, defiro o 

pedido de suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano.

II. Aguarde-se em arquivo provisório o prazo da suspensão.

 III. Decorrido o prazo, intime-se a exequente para manifestar-se.

IV. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30942 Nr: 1434-93.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. DE AMORIM ENXOVAIS, SEZANILDO 

COSTA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60567 Nr: 1660-93.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 

MINERAL-DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR ANTÔNIO BERTÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano
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 Cod. Proc.: 60891 Nr: 1945-86.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRIJO & ANDRADE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63450 Nr: 2156-88.2013.811.0012

 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: RAMAGRO AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA, SOLANGE 

IVETTE DE VOGELAERE BRAUN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHER THOMPSON EICKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELLINA SILVA GALVANI - 

OAB:258.964/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS B. DANIEL - 

OAB:46.784

 Intimação da parte Embargada/Executada para manifestação em 05 

(cinco) dias quanto aos Embargos de Declaração de fls. 207/208.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 13198 Nr: 1423-40.2004.811.0012

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE WILSON LUCERA COLSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONE MARTINS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:3.005-A

 Vistos.

 Indefiro os pedidos de fl. 220, eis que as diligências solicitadas já foram 

realizadas no presente feito.

Considerando-se que não foram localizados bens passíveis de penhora, 

arquivem-se provisoriamente os autos até posterior localização.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27706 Nr: 2172-18.2008.811.0012

 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: SONIA CARNEIRO MENDONÇA

 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: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39934 Nr: 664-95.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANANE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de executivo fiscal em que não foram encontrados bens para 

serem penhorados e/ou localizada a parte executada para 

prosseguimento do feito.

Pois bem, tal situação se molda à hipótese abstrata do artigo 40 da Lei 

6830/80, que dispõe:

 “Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo da prescrição”.

 Nesse sentido, também o enunciado 314 da súmula do STJ: “Em execução 

fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 

ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

 Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo 

retornar ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino 

a suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Seguindo a trilha jurídica prevista em nosso ordenamento jurídico, 

ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento do feito, nos moldes do §2º do art. 40 da Lei 6830/80.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 30 dias, quanto à prescrição.

Após, conclusos.

 Intime-se a exequente da decisão ora proferida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60198 Nr: 1261-64.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITO G. THOME- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927-MT

 Vistos.

 Certifique-se se o advogado do polo passivo encontra-se cadastrado no 

sistema para recebimento das intimações.

 Após, determino a intimação do executado para manifestar sobre o 

pedido de suspensão de fl. 168-verso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63223 Nr: 1928-16.2013.811.0012

 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: CLAUDINÉIA CARDOSA MARTINS

 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.

Considerando que já houve o decurso do prazo requerido pela parte 

autora em petição de fl. 114, determino sua intimação para, no prazo 

improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, carrear aos autos cópia do 

requerimento administrativo indeferido, sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64304 Nr: 3062-78.2013.811.0012

 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: SEBASTIANA MACEDO LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66650 Nr: 1752-03.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MARIA SCHOSSLER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436-MT

 Vistos.

Fls. 151/158: tendo em vista a impugnação apresentada, vista a parte 

exequente para manifestação em 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81326 Nr: 2381-06.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRP, JVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO FERREIRA ORTIZ - 

OAB:20672

 Intimação do requerido para efetuar o pagamento das custas e taxas 

processuais no valor de R$ 589,46.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 4132 Nr: 89-73.2001.811.0012

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO JOSÉ TEIXEIRA, JOSÉ AUGUSTO 

TEIXEIRA, JOSÉ ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20.451-MT, NEIDE APARECIDA SILVA 

RUFINO - OAB:OAB/MG 99.752

 Vistos.

 Conforme determinado em sentença (fl. 89), defiro o pedido de fl. 98 e 

determino o levantamento de todas as medidas constritivas por ventura 

existentes em desfavor da parte executada.

Após, retornem os autos ao arquivo definitivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35352 Nr: 1425-97.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. R. C. GRESPON & CIA LTDA, CLAUDIA 

ROSANE CANDIDO GRESPON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579

 Intimação da parte Executada, via advogada, do Despacho de fls. 97, cuja 

parte dispositiva segue abaixo:

 "Vistos.

Fl. 78: cadastre-se a advogada do polo passivo para recebimento das 

devidas e futuras intimações.

Indefiro o pedido de suspensão de fl. 95, eis que o processo encontra-se 

suspenso desde 2015 aguardando o acordo de compensação informado.

Determino a intimação das partes para informarem eventual finalização do 

parcelamento concedido e quitação do débito cobrado.

A intimação da parte executada será via DJe e, findo o prazo de 05 

(cinco) dias para manifestar, abra-se vista a Fazenda Pública, com envio 

dos autos.

 Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37461 Nr: 1020-27.2011.811.0012

 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: SÉRGIO ROBERTO ROCHA RENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DÉRCIO ÁLVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215

 Intimação da parte Requerida da Sentença de fls. 46, abaixo transcrita: 

Vistos.

Considerando que a parte autora informa nos autos que as partes 

celebraram acordo colocando fim a demanda, afirmando que o réu 

transferiu para sua conta bancária a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), pugnando pela extinção do feito, com fundamento nas disposições 

do art. 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

presente processo.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37462 Nr: 1021-12.2011.811.0012

 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: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DÉRCIO ÁLVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215

 Intimação das partes da Sentença de fls. 47, abaixo transcrita:

 "Vistos.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

contido nos autos (fl. 45), fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37534 Nr: 1093-96.2011.811.0012

 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: HELIO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 
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autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63415 Nr: 2124-83.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS NOVAIS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD/RENAJUD, pois o exequente 

não demonstrou ter exaurido seus meios de localização da parte 

executada.

Não compete ao juízo da causa diligenciar sobre a localização do devedor.

Importante salientar que tal diligência, em regra, compete ao exequente, 

somente sendo transferido ao Judiciário tal providência quando 

demonstrado pela parte o esgotamento de seus meios de busca, sob pena 

de exonerar o juízo com providências que competem às partes.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de folha retro e determino a intimação 

da parte exequente para requerer o que lhe for de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78426 Nr: 1049-04.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO APLUB DE CRÉDITO EDUCATIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH DE SOUSA TRINDADE, INOCENCIO DE 

SOUSA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MARTINS DUTRA - 

OAB:69.677/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O, VINICIUS MARTINS DUTRA - 

OAB:69.677/RS

 Vistos, etc.I. Recebo a presente execução, pois, em princípio, trata-se de 

crédito certo, líquido e exigível (CPC, art. 783).II. Cite-se a parte devedora 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do crédito 

exequendo, acrescido dos consectários legais (art. 829 CPC).III. No ato da 

citação, cientifique-se a parte devedora de que:a) no caso de integral 

pagamento do crédito exequendo no prazo assinalado de três dias, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º, do CPC); b) 

dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos do 

devedor, independentemente da segurança do juízo, prazo que fluirá a 

contar da juntada aos autos do mandado de citação, contando-se 

individualmente na hipótese de mais de um executado (arts. 914, 915, 

caput e §1º, 918 e art. 917, CPC);c) em havendo alegação de excesso de 

execução, deverá a parte devedora indicar o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob 

pena de rejeição liminar dos embargos (art. 917, § 3º, CPC);d) a oposição 

de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em favor da 

parte credora no valor correspondente a até 20% (vinte por cento) do 

crédito em execução (art. 740, CPC);e) os embargos do devedor, por 

regra geral, não terão efeito suspensivo (art. 918, § único, c/c art. 774, § 

único do CPC);f) no prazo para embargos, reconhecendo a procedência 

da pretensão executória e comprovando o depósito judicial de 30% (trinta 

por cento) do valor do crédito em execução, acrescido das custas e 

honorários, poderá a parte devedora requerer o pagamento parcelado do 

saldo devedor até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC);IV

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78426 Nr: 1049-04.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO APLUB DE CRÉDITO EDUCATIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH DE SOUSA TRINDADE, INOCENCIO DE 

SOUSA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MARTINS DUTRA - 

OAB:69.677/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O, VINICIUS MARTINS DUTRA - 

OAB:69.677/RS

 Vistos.

Ref. 40: intime-se a parte exequente para manifestação sobre a 

impugnação à penhora/arresto, no prazo de cinco dias.

Considerando-se que o advogado constituído pelo executado Inocêncio 

Carvalho da Trindade possui poderes para receber citação (ref. 40), 

determino que o cartório PROCEDA à citação do referido executado em 

nome de seu advogado Ariolino Vilella de Carvalho Sobrinho, OAB/MT 

20.451/O.

Após, tornem conclusos com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91576 Nr: 3534-40.2017.811.0012

 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: DIVINA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 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.: 29344 Nr: 3785-73.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA LEAL E SILVA MOTOS-ME, 

FERNANDA LEAL E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente a requerer o que for de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35012 Nr: 1085-56.2010.811.0012

 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: JULIO MENDES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP, WANDE 

ALVES DINIZ - OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar-se quanto ao 

pedido de habilitação de herdeiros, no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3042 Nr: 1863-70.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS D. FERREIRA COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:, Maria Helena dos Santos Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de José Carlos D. Ferreira Comércio, ambos 

qualificados, visando o recebimento de débito apurado e inscrito na Dívida 

Ativa, consubstanciado pelos títulos executivos que instruem a peça 

vestibular.

No dia 21/11/2008, conforme consta à fl. 189, foi proferido despacho 

ordenando o arquivamento do feito até manifestação da parte interessada.

No dia 07/02/2014, foi proferida sentença condicionada, intimando a parte 

exequente para manifestar-se nos autos, sob pena de extinção.

Somente em 18/08/2015 a parte exequente impulsionou o feito, interpondo 

recuso de apelação (fls. 192/195).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

No dia 21/11/2008, foi proferida decisão ordenando a suspensão e/ou o 

arquivamento do feito, nos moldes do art. 40 da lei n. 6.830/80.

Desta forma, passados um ano da suspensão do processo, iniciou-se a 

contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 40, § 2º, § 4º, da 

LEF).

Esta espécie de prescrição é instituto processual de criação doutrinária e 

jurisprudencial, através do qual se impõe a prescrição do executivo fiscal, 

se este permanecer paralisado por mais de 05 (cinco) anos, após a 

suspensão de que trata o art. 40 da Lei 6.830/80.

Ora, o feito ficou sobrestado por considerável tempo, aguardando que a 

parte interessada se dignasse a movimentá-lo, o que não ocorreu, o que 

demonstra ser um caso típico de prescrição intercorrente.

A sistemática civil em vigor não admite a eternização do conflito, em 

prejuízo à correta e célere prestação jurisdicional nos casos em que o 

próprio titular do direito se mostra desinteressado em promover o seu 

cumprimento no prazo que a lei lhe confere.

Isso se mostra especialmente claro no art. 40, § 4º, da LEF, que 

disponibiliza ao magistrado reconhecer, de ofício, a prescrição, por 

entender que se trata de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, verifico que o prazo da prescrição quinquenal 

intercorrente já decorreu há muito tempo, estando os autos paralisados a 

mais de 05 (cinco) anos.

Ou seja, o feito ficou aguardando providência da parte exequente entre 

21/11/2008 a 18/08/2015 (sete anos), sendo que durante esse lapso 

temporal a parte exequente não demonstrou ter diligenciado no sentido de 

busca do endereço da parte executada e/ou localização de bens 

passíveis de penhora.

Ademais, feita todas as intimações exigidas pela lei de execução fiscal, a 

parte exequente não demonstrou nenhuma causa de interrupção e/ou 

suspensão da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente, declarando-a, 

neste momento, e julgo extinta a execução, nos termos do art. 40, § 4º, da 

Lei de Execução Fiscal e art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, sejam os autos arquivados, com as devidas 

baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38754 Nr: 2298-63.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO RIZZARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65816 Nr: 1120-74.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. DAMACENO & CIA LTDA-ME, JOSÉ 

CARLOS DAMACENO JUNIOR, JEAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874/B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12464A

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, com envio dos autos, para manifestar-se 

quanto aos embargos de declaração, opostos às fls. 207/209.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35342 Nr: 1415-53.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA PNEUS LTDA - ME, CICERO 

ANTONIO BETINI DA SILVA, ESPOLIO DE AGENOR BINO NETO, ESPOLIO 

DE SÉRGIO RAFAEL BINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR DA COSTA NUNES - 

OAB:11.260/GO

 Vistos.

Intime-se a parte exequente a requerer o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63278 Nr: 1981-94.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela parte executada, homologo a planilha de fls. 122/124.

Pois bem, considerando-se a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de fls. 122/124 e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou 

Precatório, no valor apresentado de R$ 63.056,75 (sessenta e três mil 

cinquenta e seis reais vírgula setenta e cinco centavos), em favor da 

parte exequente e R$ 1.230,51 (um mil duzentos e trinta reais e cinquenta 

e um centavos), referente aos honorários advocatícios.

Advirto o Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feita 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil, c.c 

Provimento n° 11/2017-CM do TJMT:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.
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Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 5455 Nr: 11-45.2002.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Elizardo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE 

MELO-Procurador da Fazenda Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fl. Retro, intime-se a parte exequente para 

manifestar sobre eventual prescrição intercorrente ocorrida no presente 

feito.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35072 Nr: 1145-29.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3174 Nr: 922-28.2000.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. W. CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA CONTES LOPES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de J. W. Carmo, ambos qualificados, visando o 

recebimento de débito apurado e inscrito na Dívida Ativa, consubstanciado 

pelos títulos executivos que instruem a peça vestibular.

No dia 03/07/2007, conforme consta à fl. 111, foi proferido despacho 

ordenando o arquivamento do feito até manifestação da parte interessada.

No dia 07/02/2014, foi proferida sentença condicionada, intimando a parte 

exequente para manifestar-se nos autos, sob pena de extinção.

Somente em 30/05/2015 a parte exequente impulsionou o feito, interpondo 

recuso de apelação (fls. 124/126).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

No dia 03/07/2007, foi proferida decisão ordenando a suspensão e/ou o 

arquivamento do feito, nos moldes do art. 40 da lei n. 6.830/80.

Desta forma, passados um ano da suspensão do processo, iniciou-se a 

contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 40, § 2º, § 4º, da 

LEF).

Esta espécie de prescrição é instituto processual de criação doutrinária e 

jurisprudencial, através do qual se impõe a prescrição do executivo fiscal, 

se este permanecer paralisado por mais de 05 (cinco) anos, após a 

suspensão de que trata o art. 40 da Lei 6.830/80.

Ora, o feito ficou sobrestado por considerável tempo, aguardando que a 

parte interessada se dignasse a movimentá-lo, o que não ocorreu, o que 

demonstra ser um caso típico de prescrição intercorrente.

A sistemática civil em vigor não admite a eternização do conflito, em 

prejuízo à correta e célere prestação jurisdicional nos casos em que o 

próprio titular do direito se mostra desinteressado em promover o seu 

cumprimento no prazo que a lei lhe confere.

Isso se mostra especialmente claro no art. 40, § 4º, da LEF, que 

disponibiliza ao magistrado reconhecer, de ofício, a prescrição, por 

entender que se trata de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, verifico que o prazo da prescrição quinquenal 

intercorrente já decorreu há muito tempo, estando os autos paralisados a 

mais de 05 (cinco) anos.

Ou seja, o feito ficou aguardando providência da parte exequente entre 

03/07/2007 a 30/05/2015 (oito anos), sendo que durante esse lapso 

temporal a parte exequente não demonstrou ter diligenciado no sentido de 

busca do endereço da parte executada e/ou localização de bens 

passíveis de penhora.

Ademais, feita todas as intimações exigidas pela lei de execução fiscal, a 

parte exequente não demonstrou nenhuma causa de interrupção e/ou 

suspensão da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente, declarando-a, 

neste momento, e julgo extinta a execução, nos termos do art. 40, § 4º, da 

Lei de Execução Fiscal e art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, sejam os autos arquivados, com as devidas 

baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36893 Nr: 451-26.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MOREIRA BARBOSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

D e i x o  d e  r e a l i z a r  b u s c a s  n o  s i s t e m a 

RENAJUD/INFOJUD/BACENJUD/INFOSEG, pois o(a) exequente não 

demonstrou ter exaurido seus meios de localização de bens da parte 

executada.

Não compete ao juiz da causa diligenciar sobre a existência ou não de 

bens penhoráveis do devedor e onde estão localizados.

Importante salientar que tal diligência, em regra, compete à(ao) exequente, 

somente sendo transferido ao Judiciário tal providência quando 

demonstrado pela parte o esgotamento de seus meios de busca, sob pena 

de exonerar o juízo com providências que competem às partes.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de folha retro e determino a intimação 

da parte exequente, para requerer o que lhe for de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27502 Nr: 1946-13.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE BARBOSA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38064 Nr: 1609-19.2011.811.0012
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GLOBO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66641 Nr: 1743-41.2014.811.0012

 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 JOSÉ RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 8485 Nr: 1946-86.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - 

SUNAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA OLIVEIRA E LIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MUNIZ DE MELO - 

OAB:4.441-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de executivo fiscal em que não foram encontrados bens para 

serem penhorados e/ou localizada a parte executada para 

prosseguimento do feito.

Pois bem, tal situação se molda à hipótese abstrata do artigo 40 da Lei 

6830/80, que dispõe:

 “Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo da prescrição”.

 Nesse sentido, também o enunciado 314 da súmula do STJ: “Em execução 

fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 

ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

 Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo 

retornar ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino 

a suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Seguindo a trilha jurídica prevista em nosso ordenamento jurídico, 

ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento do feito, nos moldes do §2º do art. 40 da Lei 6830/80.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 30 dias, quanto à prescrição.

Após, conclusos.

 Intime-se a exequente da decisão ora proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 24457 Nr: 2618-55.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BELMIRO BAVARESCO, PAULO 

DANIEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA DE BESSA 

CASTANHEIRA LEÃO - OAB:17.782-GO

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64411 Nr: 3183-09.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLERYO ANTONIO SANTOS CAMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:''''''''''''''', EMILIA BORGES DE SA - OAB:22.134-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para adequar a planilha de acordo com a 

Certidão de Dívida Ativa, acostada à inicial, em 30 (trinta) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63634 Nr: 2351-73.2013.811.0012

 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: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da decisão do STF em sede Recurso Extraordinário (RE) 631240, à 

qual foi atribuída repercussão geral e pronunciou ser imprescindível o 

prévio requerimento administrativo indeferido, para fim de posterior 

judicialização da matéria, fixo à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias 

para juntada de tal comprovante, sob pena de extinção do feito.

Com a vinda ou decorrido o prazo, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34164 Nr: 235-02.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA MARIA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente a requerer o que for de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 24330 Nr: 2502-49.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIO XAVANTE IND. E COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Conselho Regional de Medicina 
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Veterinária do Estado de Mato Grosso em desfavor de Laticínio Xavante 

Ind. E Com. Ltda., ambos qualificados, visando o recebimento de débito 

apurado e inscrito na Dívida Ativa, consubstanciado pelos títulos 

executivos que instruem a peça vestibular.

No dia 01/07/2009, conforme consta à fl. 43, foi proferido despacho 

ordenando o arquivamento do feito até manifestação da parte interessada.

No dia 07/02/2014, foi proferida sentença condicionada, intimando a parte 

exequente para manifestar-se nos autos, sob pena de extinção.

Somente em 24/06/2015 a parte exequente impulsionou o feito, requerendo 

expedição de ofício à Receita Federal, Junta Comercial JUCEMAT e 

Tribunal Regional Eleitoral (fl. 50).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

No dia 01/07/2009, foi proferida decisão ordenando a suspensão e/ou o 

arquivamento do feito, nos moldes do art. 40 da lei n. 6.830/80.

Desta forma, passados um ano da suspensão do processo, iniciou-se a 

contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 40, § 2º, § 4º, da 

LEF).

Esta espécie de prescrição é instituto processual de criação doutrinária e 

jurisprudencial, através do qual se impõe a prescrição do executivo fiscal, 

se este permanecer paralisado por mais de 05 (cinco) anos, após a 

suspensão de que trata o art. 40 da Lei 6.830/80.

Ora, o feito ficou sobrestado por considerável tempo, aguardando que a 

parte interessada se dignasse a movimentá-lo, o que não ocorreu, o que 

demonstra ser um caso típico de prescrição intercorrente.

A sistemática civil em vigor não admite a eternização do conflito, em 

prejuízo à correta e célere prestação jurisdicional nos casos em que o 

próprio titular do direito se mostra desinteressado em promover o seu 

cumprimento no prazo que a lei lhe confere.

Isso se mostra especialmente claro no art. 40, § 4º, da LEF, que 

disponibiliza ao magistrado reconhecer, de ofício, a prescrição, por 

entender que se trata de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, verifico que o prazo da prescrição quinquenal 

intercorrente já decorreu há muito tempo, estando os autos paralisados a 

mais de 05 (cinco) anos.

Ou seja, o feito ficou aguardando providência da parte exequente entre 

01/07/2009 a 24/06/2015 (seis anos), sendo que durante esse lapso 

temporal a parte exequente não demonstrou ter diligenciado no sentido de 

busca do endereço da parte executada e/ou localização de bens 

passíveis de penhora.

Ademais, feita todas as intimações exigidas pela lei de execução fiscal, a 

parte exequente não demonstrou nenhuma causa de interrupção e/ou 

suspensão da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente, declarando-a, 

neste momento, e julgo extinta a execução, nos termos do art. 40, § 4º, da 

Lei de Execução Fiscal e art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, sejam os autos arquivados, com as devidas 

baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 28752 Nr: 3193-29.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. S. DE LIMA DROGARIA, PAULO SEBASTIÃO 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 111, eis que tal medida já foi realizada 

anteriormente: RENAJUD às fls. 102/103.

Ademais, trata-se o presente feito de execução fiscal em que não foram 

encontrados bens para serem penhorados.

O art. 921, inciso III, § 1º e 2º, do CPC dispõe que:

 Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo retornar 

ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino a 

suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento provisório do feito.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 05 (cinco) dias, quanto à 

prescrição intercorrente.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39411 Nr: 245-75.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO CORNELIUS MULLER, DALILA 

MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:6576/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34083 Nr: 154-53.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GLOBO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35777 Nr: 1850-27.2010.811.0012

 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): JS 3H DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, 

SIDERCINA MOREIRA DA SILVA, HERMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a impugnação apresentada às folhas retro, intime-se a 

parte exequente para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66647 Nr: 1749-48.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON GARCIA HESPPORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839

 Vistos.

Tendo em vista a impugnação à execução apresentada às folhas retro, 

intime-se a parte exequente para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39673 Nr: 507-25.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTL, SMG, RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens deverão ser baixadas.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38766 Nr: 2310-77.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CKHP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65315 Nr: 734-44.2014.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos.

Cristiano José da Silva ajuizou a presente ação de embargos à execução 

em face de Banco do Brasil, ambos qualificados.

 A petição inicial foi instruída com documentos.

Em fls. 49/50, foi proferida decisão fundamentada, a qual indeferiu a 

gratuidade da justiça e determinou a intimação da parte embargante para 

efetuar o pagamento das custas iniciais, no prazo legal.

 O procurador da parte embargante nada manifestou nos presentes autos, 

conforme consta à fl. 52.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que foi determinada a intimação da parte embargante, 

através de seu advogado para, no prazo legal, efetuar o pagamento das 

custas iniciais.

Tal cobrança está prevista em lei e o embargante não foi agraciado com 

os benefícios da assistência judiciária, vez que não comprovou 

satisfatoriamente sua necessidade nos autos.

Cumprida a intimação necessária, via Diário da Justiça do Estado, e 

decorrido mais de trinta (30) dias a parte autora não se manifestou.

Diante disso, força é reconhecer a aplicação, in casu, do artigo 290 do 

Código de Processo Civil:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias.”

Ante o exposto, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente processo e determino o cancelamento da 

distribuição do feito.

 Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 15008 Nr: 1320-96.2005.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para adequar a planilha de acordo com a 

Certidão de Dívida Ativa, acostada à inicial, em 30 (trinta) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34688 Nr: 761-66.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEL & SANTANA DIEL LTDA - ME, SERGIO 

EDUARDO DIEL, MAIRA ALICE SAMPAIO SANTANA, VICTOR SAMPAIO 

DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63310 Nr: 2018-24.2013.811.0012

 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: DEUZENI SOUZA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se em cartório o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da 

parte interessada.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31309 Nr: 1806-42.2009.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI, FABIULA MULLER 

KOENIG, JEFERSON SARINHO SOARES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO GAGLIARDI BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão/dilação elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado ou, não nada sendo 

mencionado em petição, o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

IV - Nada sendo requerido, aguarda-se o prazo de 30 (trinta) dias para 

manifestação da parte interessada.

V - Decorrido o prazo estipulado, intime-se, pessoalmente e via DJe, a 

parte exequente/autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

VI – Havendo manifestação das partes, volvam-me conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63194 Nr: 1897-93.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR GABRIEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de executivo fiscal em que não foram encontrados bens para 

serem penhorados e/ou localizada a parte executada para 

prosseguimento do feito.

Pois bem, tal situação se molda à hipótese abstrata do artigo 40 da Lei 

6830/80, que dispõe:

 “Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo da prescrição”.

 Nesse sentido, também o enunciado 314 da súmula do STJ: “Em execução 

fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 

ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

 Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo 

retornar ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino 

a suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Seguindo a trilha jurídica prevista em nosso ordenamento jurídico, 

ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento do feito, nos moldes do §2º do art. 40 da Lei 6830/80.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 30 dias, quanto à prescrição.

Após, conclusos.

 Intime-se a exequente da decisão ora proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 24159 Nr: 2325-85.2007.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA FERNANDES DA CUNHA, ITAMAR 

FERNANDES DE ALMEIDA, VALDIVINO FERNANDES DE ALMEIDA, JOSE 

FERNANDES DE ALMEIDA, EDIVALDO FERNANDES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT, SELIO SOARES DE QUEIROZ - OAB:8.450-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:1585287

 Vistos.

Fls. 154/155: tendo em vista a impugnação apresentada, vista a parte 

exequente para manifestação em 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64710 Nr: 202-70.2014.811.0012

 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: HELENA MENDANHA DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se em cartório o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da 

parte interessada.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-96.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOR MANTELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000009-96.2018.8.11.0012 REQUERENTE: IVANOR MANTELLI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando o teor da 

decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, publicada no 

dia 15/12/2017, a qual afetou os REsp’s ns. 1.692.023/MT, 1.699.851/TO e 

1.163.020/RS e determinou o sobrestamento das ações que discutem a 

“inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS”- TEMA 986, SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até prolação de nova 

decisão por aquele Juízo, nos termos do art. 313, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Nova Xavantina/MT, 05 de 

fevereiro de 2017. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25781 Nr: 1814-20.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Miguel Nicolau Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo Herberts, Leocádia Bender Herberts

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ravanello - 

OAB:3291/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que se manifestar em 05 (cinco) dias da 

certidão de fl.420.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 366 de 529



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70237 Nr: 1733-27.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Goes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tenisson José dos Santos - 

OAB:3564-SE

 Visto.

Tendo em vista as informações de fls.543, notificando a dificuldade no 

recambiamento do réu para audiência, determino a intimação da defesa, 

para no prazo de 05(cinco) dias a fim de se manifestar na possibilidade da 

dispensa do réu na oitiva das testemunhas e vítima, bem como que o seu 

interrogatório possa ser realizado por carta precatória.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 82435 Nr: 3536-11.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivid Santos de Araújo Bacelar, Willian Lemes 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kevin Michel Souza Tondorf 

- OAB:23335-O/MT

 Cód. nº 82435

DECISÃO

1) Presentes os pressupostos processuais e as condições para o 

exercício da ação penal, além da justa causa, RECEBO a DENÚNCIA. (art. 

396 do CPP).

 2) Proceda-se a CITAÇÃO dos denunciados para responderem a 

acusação, por escrito, através de Advogado, no prazo de 10 (dez) dias 

(art. 396-A do CPP), devendo o Sr. Oficial de Justiça indagá-los se 

possuem condições para contratar advogado. Em caso negativo, nomeio 

desde já o Defensor Público atuante nesta Comarca para representá-los 

em Juízo.

 3) Conforme exige o artigo 974, inciso II, da CNGC/MT, determino a 

comunicação do recebimento da denuncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, sendo o caso, a Delegacia de Polícia de onde se originou o 

inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC).

4) Indefiro o pedido contido no item II da cota ministerial de fls.72, uma vez 

que não restou comprovada e/ou justificada a impossibilidade do parquet 

em requisitar as informações sobre os antecedentes diretamente aos 

órgãos públicos. Nesse sentido:

 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA A 

QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS NEGADA 

PELO JUIZ. JUNTADA DE CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. 

POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES PELO PRÓPRIO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. 

PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. 1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que 

o requerimento de diligências pelo Parquet ao Poder Judiciário só se 

justifica quando comprovada a real necessidade da intervenção judicial. 2. 

Hipótese em que não houve a demonstração da existência de efetivo 

obstáculo para a obtenção, pelo próprio órgão ministerial, das certidões de 

antecedentes criminais pretendidas. 3. Agravo regimento improvido. (STJ – 

AgRg no RMS 37.205/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 

TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 23/09/2014)

 5) Em relação ao denunciado DEIVID SANTOS DE ARAUJO BACELAR, 

designo audiência para proposta de suspensão condicional do processo 

para o dia 07/02/2018, às 14h00min, intime-se o acusado.

 6) Defiro o pedido constante no item V da cota ministerial de fls.72.

7) Ciência ao Ministério Público.

 Paranatinga/MT, 23 de outubro de 2017.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62215 Nr: 1552-60.2015.811.0044

 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: Sebastião Luis Zandonadi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Gomes de Almeida 

Neto - OAB:18314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308-A

 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): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 72468 Nr: 2591-58.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raiane Barbosa da Silva, Paulo Rogerio Bonfim 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kevin Michel Souza Tondorf 

- OAB:23335-O/MT

 Código 72468

DESPACHO

I – Considerando a convocação do Promotor de Justiça para participar do 

Curso “I Seminário Estadual da Infância e Juventude do Estado de Mato 

Grosso – Poder Judiciário e Ministério Público”, que se realizará nos dias 

09 e 10 de novembro de 2017, conforme requerimento em anexo, 

redesigno a audiência para o dia 08 de fevereiro de 2018, às 13h30min.

 II – Intimem-se com urgência a testemunha Wellington Miranda Passos e 

os requeridos, pelo método mais prático possível acerca da audiência 

redesignada.

III – Após, dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar sobre a 

certidão de fls. 157.

 Paranatinga/MT, 30 de outubro de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-87.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM CESPEDES RIVEOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

17/04/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000147-64.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVANA GREGÓRIO LIMA - MT0009539A, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 17/04/2018 Hora: 14:00, 

na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-72.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO MENDES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

17/04/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-57.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

17/04/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-94.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE MATOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

17/04/2018 Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-34.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

17/04/2018 Hora: 16:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 22980 Nr: 1596-94.2005.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AMANCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruby de Carvalho - OAB:

 FINALIDADE: intimar o advogado de defesa que foi expedida carta 

precatória para comarca de Sinop-MT, para oitiva da testemunha Nilva 

Tavares da Silva.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 25688 Nr: 572-94.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR KOLLER HELLER, CLEUSELI MISSASSI 

HELLER, DINORI RODRIGUES DOS SANTOS, SIRLENE MENDES DOS 

SANTOS, NADIR PADILHA DOS SANTOS, IURGES RODRIGUES DOS 

SANTOS, VANDA ERCI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GONÇALVES 

MARTINS FILHO - OAB:31644 SP 12304, JOSÉ CARVALHO DUARTE - 

OAB:4.346-A, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 572-94.2006.811.0023 - código 25688

ESPÉCIE: Execução de Título Judicial

PARTE REQUERENTE: SILVANA APARECIDA LEAL

PARTE REQUERIDA: EDMAR KOLLER HELLER e CLEUSELI MISSASSI 

HELLER e DINORI RODRIGUES DOS SANTOS e SIRLENE MENDES DOS 

SANTOS e IURGES RODRIGUES DOS SANTOS e VANDA ERCI DOS 

SANTOS e NADIR PADILHA DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Iurges Rodrigues dos Santos, Cpf: 

42756120944, Rg: 1891726 SSP PR Filiação: Francisco Rodrigues dos 

Santos e Elvira Rodrigues dos Santos, data de nascimento: 12/01/1937, 

brasileiro(a), casado(a), agricultor, Endereço: Rua Emílio Médice, 113, 

Cidade: Peixoto de Azevedo-MT;

 Requerido(a): Vanda Erci dos Santos, Cpf: 19063881215, Rg: 228.082 

SSP RO Filiação: Francisco Erci e Julia Lanowski, data de nascimento: 

04/04/1939, brasileiro(a), natural de Palmital-PR, casado(a), lides 

domésticas, Endereço: Rua Emilio Médice, Nº 113, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos requeridos, acima qualificados, atualmente 

em local incerto, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

do saldo devedor das custas judiciais e Taxa Judiciária no valor de 

R$1.667,39 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove 

centavos), mediante guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios 

Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br), sob pena de protesto e/ou 

inscrição em dívida ativa.

Eu, José Camilo, Téc. Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 16 de janeiro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37228 Nr: 464-60.2009.811.0023

 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 ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENEGILDO BIANCHI FILHO, GILBERTO 

CAVALHEIRO RODRIGUES, ARLEY VIDAL, CESAR LUIZ CAOVILLA, 

VALDIRENE APARECIDA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ROBERTO 

ALVES(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDWIN DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:14621, HILARIO SCHIEFELBEIN - OAB:12.532-B, IRINEU PAIANO 

FILHO - OAB:6097/A, Marcos Rogério Lima Pinto e Silva - 

OAB:10.205/MT, ROGÉRIO ANTONIO DE LIMA - OAB:7.303-A

 FINALIDADE: intimar o advogado do requerido Cesar Luiz Caovilla, que foi 

expedida carta precatória para comarca de Matupá para oitiva do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75488 Nr: 3266-21.2015.811.0023

 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: FRANCISCO CARLOS ROCHA MACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado do autor da sentença a seguir, em 

resumo, transcrita: VISTO. (...) Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício de auxílio-doença, no valor correspondente a 91% do 

salário-de-beneficio, com os acréscimos dos índices previdenciários, 

acrescido do abono anual, desde a data da cessação do auxilio doença, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79378 Nr: 2085-48.2016.811.0023

 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: DONIZETE VALADARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado do autor da sentença a seguir, em 

resumo, transcrita: VISTO. (...) Dispositivo:Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento da aposentadoria por idade ao 

Requerente DONIZETE VALADARES, equivalente a 01 (um) salário mínimo 

mensal, a partir de (16/5/2016 – fl. 40).Extingo o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86443 Nr: 3247-44.2017.811.0023

 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: JOSUÉ DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15025-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar autora para que, no prazo de 90 (noventa) dias, 

comprove nos autos o requerimento administrativo prévio junto à parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 14654 Nr: 1928-32.2003.811.0023

 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: CREUZA DIAS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que, se 

manifeste, acerca dos novos documentos juntados às fls. 146, no prazo 

de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 21036 Nr: 3347-53.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE RODRIGUES DE QUEIROZ

 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:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora da decisão a seguir transcrita: 

Com relação ao pedido de fls. 142/145, indefiro o pedido, porque os 

requerentes (advogados) poderão promover as medidas junto a Delegacia 

de Policia e o Conselho de Ética da OAB; 2. Indefiro os pedidos de fls. 

148/149, porque os valores já foram levantados por procuradores com 

poderes nos autos fls. 135/136; Considerando que o processo já foi 

extinto com trânsito em julgado, arquivem-se. Após, voltem conclusos. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 21146 Nr: 3167-37.2004.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS SOARES LEANDRO - 

OAB:101.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que, se 

manifeste, acerca dos novos documentos juntados às fls. 84, no prazo de 

lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26871 Nr: 1523-88.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANIEL BARBOSA CAVALHEIRO

 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 para que, se 

manifeste, acerca dos novos documentos juntados às fls. 143/144, no 

prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26954 Nr: 1507-37.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRONILA ASSMANN

 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 para que, se 

manifeste, acerca dos novos documentos juntados às fls. 146/147, no 

prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66763 Nr: 656-17.2014.811.0023

 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

 PARTE AUTORA: MOACIR TEIXEIRA LIMA

 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 sentença a seguir transcrita em 

resumo: Vistos. (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

ao pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria por 

invalidez permanente, no valor correspondente a 100% do 

salário-de-beneficio, com os acréscimos dos índices previdenciários, 

acrescido do abono anual, desde a data do requerimento administrativo, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: MOACIR TEIXEIRA LIMA; 2. Benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ;3. Data do início do benefício: 

05/09/2016 (fl. 81); 4. Renda mensal inicial: 100% do 

salário-de-beneficiExtingo o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sobre as prestações 

em atraso, nos termos do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 

4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que 

deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, quanto à correção 

monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. n° 

11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF 

nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR + 0,5% a.m) 

até 25/03/15. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data do inadimplemento de 

cada parcela. Os juros de mora incidirão a partir da citação válida, 

conforme súmula 204 do STJ (1% ao mês), seguindo o disposto na Sumula 

204 do STJ, até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à 

razão de 0,5% ao mês – ou outro índice de juros remuneratórios das 

cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido – 

até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. 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), ou seja, sobre as prestações em atraso até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento de eventual recurso interposto, conforme 

Súmula 111 do STJ. Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder mil salários mínimos, na forma do art. 496 do 

Código de Processo Civil. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. P. R. I. C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72633 Nr: 1406-82.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1406-82.2015.811.0023 – código: 72633

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

RÉU(S): LUIS CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA

INTIMANDO(S): Réu(s): Luís Claudio Oliveira da Silva, Cpf: 70524700125, 

Rg: 1307258-7 SEJUS MT Filiação: Antonio Salomé da Silva e Terezinha 

Oliveira A Silva, data de nascimento: 11/08/1980, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Endereço: São Pedro N° 9, 

Bairro: Boa Nova, Cidade: Alta Floresta-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/06/2015

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. (...) Diante do exposto, julgo procedente a pretensão 

punitiva exposta na denúncia, para CONDENAR o denunciado LUIS 

CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA, já qualificado, como incurso nas sanções 

do artigo 155, caput, do Código Penal. 4. Individualização da pena. a) 1ª 

fase – Das circunstâncias judiciais: Culpabilidade: a conduta merece 

censura normal à espécie, posto que não ultrapassou ao ordinário em 

delitos desta espécie. Antecedentes: conforme fls.54-56, nada consta na 

folha de antecedentes, à época dos fatos, posto que o réu não contava 

com condenação criminal transitada em julgado. Conduta social: não há 

como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto. Personalidade 

do agente: a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, 

destarte, tal tópico terá na determinação da pena base. Motivos: obtenção 

do lucro fácil, sem o esforço do trabalho honesto e respeito a propriedade 

privada, porém inerente ao tipo penal. Circunstâncias e consequências do 

crime: circunstâncias do delito são aquelas circunstâncias acessórias que 

não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado 

de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir. Nenhuma 

circunstância ou consequência excepcional. Comportamento da vítima: 

quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado 

ao delito. Tendo em consideração tais parâmetros, fixo a pena base em 01 

(um) ano de reclusão e 10 [dez] dias multa. 2ª Fase – Das atenuantes e 

agravantes: Inexistem. c) 3ª Fase - Das causas de diminuição e aumento 

da pena: Inexistem causas de aumento e diminuição da pena. Assim, 

estabeleço a pena definitiva do denunciado LUIS CLAUDIO OLIVEIRA DA 

SILVA, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa. 5. Regime de 

Cumprimento de Pena. Ante o quantum de pena e a primariedade do réu, o 

regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser o 
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aberto (art.33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal). 5.1. Da detração. Nos 

termos do art.387, § 2º do Código de Processo Penal, com redação 

atribuída pela Lei nº12.736/2012, registro que o condenado foi preso 

cautelarmente na presente via processual aos 23/05/2015 e solto em 

10.07.2015, via alvará, motivo pelo qual EXISTE SALDO DE 47 (QUARENTA 

E SETE) DIAS PARA DETRAÇÃO DA PENA. Contudo, o tempo de detração 

no caso em análise não influencia na fixação do regime, nos termos do 

art.387, §2º do Código de Processo Penal, na redação que lhe deu a Lei nº 

12.736/12, tendo em vista o regime inicial de cumprimento da reprimenda. 

5.2. Das condições do regime aberto. Para tanto, com fundamento no 

artigo 115 da Lei de Execuções Penais, fixo as seguintes condições: a) 

permanecer em sua residência, durante o repouso (das 22:00 horas às 

06:00 horas) e nos dias de folga, caso não exista Casa do Albergado no 

juízo da execução da pena; b) sair para o trabalho e retornar, nos horários 

de sua jornada normal; c) não se ausentar da cidade onde reside, por 

prazo superior a 15 (quinze) dias, sem autorização judicial; d) comparecer 

em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as suas atividades; e) 

prestação de serviços à comunidade, por 04 horas semanais, pelo tempo 

da pena privativa, em local a ser indicado oportunamente (esta como 

condição especial a que alude o ‘caput’ do referido dispositivo legal e 

como meio moralizador do regime aberto). 6) SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA: Tendo em vista que o réu preenche os requisitos previstos no 

artigo 44, substituo a pena privativa de liberdade aplicada, por duas penas 

restritivas de direitos — nos termos do § 2º do mesmo artigo — 

consistentes na prestação de serviços à comunidade e na interdição 

temporária de direitos. A prestação de serviços à comunidade deverá ser 

realizada em entidade a ser indicada pelo CAPS desta Comarca, de acordo 

com as aptidões do réu, à razão de uma hora de trabalho por dia de 

condenação, compreendendo sete horas semanais, em horário que não 

prejudique sua jornada normal de trabalho. A interdição temporária de 

direitos consistirá na proibição de freqüentar bares e casas de jogos, bem 

como casas de prostituição, pelo período da pena aplicada. 7) 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Não obstante estarem presentes 

os requisitos objetivos e subjetivos do sursis, ex vi do art.77, do Código 

Penal, deixo de determinar a suspensão condicional da pena, levando-se 

em conta, para tanto, que o tempo e as condições a que seria submetido, 

o condenado, durante o período de prova da suspensão, tornariam o 

cumprimento da pena ora fixada mais gravoso, considerando a reprimenda 

total arbitrada e o regime estabelecido nesta sentença. 8. Providências 

Finais: 8.1 – Direito de Apelar em Liberdade: Considerando que o réu 

respondeu ao processo em liberdade, e levando em conta o regime de 

cumprimento de pena ora fixado, bem como considerando que não se 

vislumbra motivos ensejadores da prisão preventiva, MANTENHO SUA 

LIBERDADE NESTES AUTOS. 8.2 - Da indenização mínima: O artigo 387 do 

CPP determina que o Juiz ao proferir a sentença condenatória fixe um 

valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pela vítima. Não é o caso dos autos. 

Sendo assim, deixo de fixar valor mínimo para indenização. DISPOSIÇÕES 

FINAIS. Deixo de condenar o denunciado LUIS CLAUDIO OLIVEIRA DA 

SILVA ao pagamento das custas processuais, porque foi defendido pela 

Defensoria Pública, demonstrou impossibilidade econômica de arcar com 

as despesas e custas processuais. 1 - Após o trânsito em julgado: a) 

lance-se o nome do réu LUIS CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA no rol dos 

culpados; b) expeça-se a guia de execução penal competente; c) 

comuniquem-se os órgãos de identificação, a Delegacia de Polícia, o 

Cartório Distribuidor e o Tribunal Regional Eleitoral; d) certificada a 

existência de execução de pena junto ao juízo da execução, arquivem-se 

os presentes autos. Cumpram-se as demais determinações da 

Consolidação das Normas Gerais da Egrégia Corregedoria-Geral da 

Justiça. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 23 de janeiro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76272 Nr: 120-35.2016.811.0023

 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): D DA SILVA PROENÇA ME, DANIEL DA SILVA 

PROENÇA

 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 para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Colíder-MT) para citação da parte requerida, 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.: 8449 Nr: 25-40.1995.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA FURINI, SERGIO LUIZ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte exequente para providenciar o 

depósito referente a distribuição de Cartas Precatória destinadas as 

comarcas de Cuiabá e Alta Floresta que tem a finalidade de intimar os 

executados para indicar bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26559 Nr: 1221-59.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEUSA MORAES PALMEIRAS

 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 para que, se 

manifeste, acerca dos novos documentos juntados às fls. 137/138, no 

prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26919 Nr: 1287-39.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRO GLOSS

 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(s) advogado(s) da(s) parte(s), para que, no prazo 

de 10(dez) dias, se manifestem quanto aos novos documentos juntados 

às fls. 171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28993 Nr: 689-51.2007.811.0023

 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: CONCEIÇÃO DE MARIA DE CARVALHO PEREIRA

 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 para que, se 

manifeste, acerca dos novos documentos juntados às fls. 155, no prazo 

de lei.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39965 Nr: 575-10.2010.811.0023

 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: EDICE RIBEIRO DOS SANTOS MATOS

 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(s) advogado(s) da(s) parte(s), para que, no prazo 

de 10(dez) dias, se manifestem quanto aos novos documentos juntados 

às fls. 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60478 Nr: 260-11.2012.811.0023

 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: ANA PAULA APARECIDA PROENÇA KEMPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO JOSE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora da decisão a seguir transcrita: 

Diante do falecimento do requerido, conforme fl. 170 intime-se a parte 

autora para que promova a citação do respectivo espólio, do sucessor ou 

dos herdeiros, no prazo que designar, em ambos os casos sob pena de 

extinção do processo (art. 313, I, §§ 1º e 2º do CPC).Após, voltem 

conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61212 Nr: 1079-45.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. DE PAULA E CIA LTDA - ME, JESSICA CARLA DE 

PAULA, JEFFERSON DE PAULA, WELLINGTON DE PAULA, CARLOS 

RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 1079-45.2012.811.0023 código 61212

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença

PARTE REQUERENTE: J. DE PAULA E CIA LTDA - ME e JESSICA CARLA 

DE PAULA e JEFFERSON DE PAULA e WELLINGTON DE PAULA e 

CARLOS RODRIGUES DE PAULA

PARTE RÉQUERIDA: BANCO BRADESCO S/A

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Jessica Carla de Paula, Rg: 

810.628.033-5 SSP RS Filiação: Carlos Rodrigues de Paula e Silvana da 

Rosa, brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: Av. Brasil, 898, 

Bairro: Centro, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT;

Jefferson de Paula, Cpf: 04219869131, Rg: 11.062.803-48 SSP RS 

Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, Endereço: Av. Brasil, 898, 

Bairro: Centro, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT;

Wellington de Paula, Cpf: 04219870148, Rg: 11.062.803-55 SSP RS 

Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, Endereço: Av. Brasil Nº 

898, Bairro: Centro, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT, todos em local 

incerto.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA(S) PESSOA(S), acima qualificadas para para 

especificarem quais os documentos faltantes de exibição (indicando 

datas, números, códigos, etc), ou seja, elementos identificadores, no 

prazo de 10 (dez) dias, para fins de determinar eventual busca e 

apreensão.

 DECISÃO/DESPACHO: “Chamo o feito a ordem.Trata-se de AÇÃO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS sob nº1079-45.2012.811.0023 [CÓDIGO 

61212], em que são autores J. DE PAULA & CIA. LTDA - ME e OUTROS em 

face de BANCO BRADESCO S/A, estando em fase de cumprimento de 

sentença.Sentença lançada as fls.132-136, trânsito em julgado (fls.144).A 

parte Autora em fase de cumprimento de sentença requereu o 

recebimento das verbas sucumbenciais no valor de R$2.466,64, conforme 

cálculo de fls.141, em data de 01..03.2013.O Banco Requerido promoveu o 

depósito judicial de R$2.089,77, em data de 09.05.2013, referentes aos 

honorários, porém não recolheu o correspondente as custas processuais 

(fls.151-152).Requereu a parte Autora a exibição de contratos conforme 

determinado em sentença (fls.156-157).O Banco Requerido apresentou os 

contratos (fls.160-186), mas não foi intimado para o pagamento das 

custas e despesas processuais até a presente data.Os Exequentes não 

concordaram com os documentos apresentados (fls.192-193), pugnando 

pela intimação do Banco Executado.O Executado solicitou dilação de prazo 

(fls.195).Foi deferida dilação de prazo (fls.201), porém, o Executado caiu 

inerte (fls.203).Intimado pessoalmente o Banco Requerido para apresentar 

os documentos no prazo de 10 dias (fls.205), caiu inerte (fls.206).É o 

relato. Decido.Compareceu espontaneamente o Banco Requerido 

depositou os valores dos honorários sucumbenciais (fls.151-152) e 

apresentou parcialmente contratos e extratos exigidos pela parte Autora 

(fls.160-183).Intimado o Banco Executado, por duas vezes, caiu inerte, 

sem exibir os documentos exigidos conforme determinado em 

sentença.Considerando que intimado da sentença, cumpriu de forma 

espontânea apenas parcialmente, deve ser aplicada a multa de 10% sobre 

o saldo remanescente e honorários advocatícios no montante de 10% 

sobre o saldo ainda em execução, nos termos do §1º, do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.Diante do exposto, determino:I - Proceda-se a 

Sra. Gestora Judicial a conversão do presente feito em cumprimento de 

sentença.II - Oficie-se a Conta Única para vinculação dos valores 

depositados as fls.151-152, juntando cópia do extrato analítico dos 

valores;III – Expeça-se alvará dos valores referentes aos honorários 

sucumbenciais em favor da procuradora dos Exequentes junto a conta 

indicada as fls.139;IV – Remetam-se a Contadoria Judicial para elaboração 

do crédito atualizado das custas, conforme determinado em sentença, 

acrescendo de multa de 10% e honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor apurado;V - Intime-se o Executado para o pagamento do saldo 

remanescente acrescido de multa e honorários no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de penhora on-line;VI – Intimem-se pessoalmente os Exequentes 

para especificarem quais os documentos faltantes de exibição (indicando 

datas, números, códigos, etc), ou seja, elementos identificadores, no 

prazo de 10 (dez) dias, para fins de determinar eventual busca e 

apreensão;VII – Após, cumpridas as determinações acima, voltem 

conclusos.Intimem-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, José Camilo, Téc. 

Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 16 de janeiro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66338 Nr: 246-56.2014.811.0023

 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: ANTONIO PEREIRA DE LIMA

 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: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:

 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.: 68431 Nr: 2047-07.2014.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: JANALTO CAZIMIRO RODRIGUES, SEBASTIÃO 

BORGES PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEIA GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora da decisão a 

seguir, transcrita: Vistos, Vistas a Defensoria Pública e advogados 

constituídos, para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70493 Nr: 3688-30.2014.811.0023

 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 CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FERNANDO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404-0

 FINALIDADE: intimar os advogados das partes da sentença a seguir 

transcrito: Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de 

WAGNER FERNANDO ARAÚJO. Apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, a parte autora permaneceu inerte (fl. 45/54). 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, III, do CPC. Oficie-se a conta única para vinculação dos valores de fl. 

42. Após, expeça-se alvará em favor do requerido. Sem Custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades de 

estilo. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71448 Nr: 612-61.2015.811.0023

 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: JOSEFA DE OLIVEIRA PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DO SEXTO OFICIO DA COMARCA 

DE CUIABÁ/MT, JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMEIRE BARROS 

MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - OAB:4497/MT

 Com essas considerações, julgo extinta, sem resolução de mérito, nos 

termos do art.485, VI do Código Processo Civil os pedidos inicialmente 

formulados na ação proposta por JOSEFA DE OLIVEIRA PEIXOTO em face 

de JOANA MARIA DE ASSIS ASCKAR e 6º SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ, reconhecendo a 

ilegitimidade de parte passiva.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, (suspensa execução por força do art.12, da Lei 

nº1060/50 – fls.28).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se. 

Diligências necessárias.Peixoto de Azevedo/MT, 05 de fevereiro de 2018. 

Evandro Juarez RodriguesJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76815 Nr: 533-48.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI APARECIDA DA SILVA, DIORGGI 

RICARDO A. DOS SANTOS, REGINALDO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 533-48.2016.811.0023 código: 76815

ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ROSELI APARECIDA DA SILVA

DIORGGI RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS

REGINALDO DA SILVA FERREIRA

INTIMANDO: Indiciado(a): Diorggi Ricardo Almeida dos Santos, Rg: 

2339416-1 SSP MT Filiação: Arnaldo Aparecido Santos e Anita Aparecida 

Almeida dos Santos, data de nascimento: 11/06/1992, brasileiro(a), natural 

de Peixoto de azevedo-MT, convivente, serviços gerais em garimpo, 

Endereço: Rua Oscar Travassos, N° 189, Bairro: Centro, Cidade: Peixoto 

de Azevedo-MT

FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO 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), para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo 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.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público Estadua ofereceu denúncia em 

16/05/2016 em desfavor do indiciado, acima qualificado, como incurso nas 

penas dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 180 , caput, do Código 

Penal.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos,Trata-se de denúncia ofertada pelo 

Ministério Público em desfavor de ROSELI APARECIDA DA SILVA e 

DIORGGI RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS, imputando-lhes as práticas 

dos crimes previstos nos artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 

180, caput, do Código Penal e REGINALDO DA SILVA FERREIRA, 

imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código 

Penal, ocorrido em 29/01/2016.Nos termos do artigo 55 da Lei nº 

11.343/2006 notifiquem-se os acusados para apresentarem defesa prévia 

no prazo de 10 (dez) dias, podendo nela arguir preliminares, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

suas testemunhas, observado o limite legal (§ 1º). Se porventura os 

acusados não apresentarem defesa no prazo supra, ou informar ao 

Oficial de Justiça que não possui condições financeiras de constituir 

advogado, fica desde já nomeado o Defensor Público da Comarca para 

tanto, devendo receber vista dos autos pelo prazo de 10 dias para 

apresentar defesa (§ 3º). Defiro os requerimentos formulados à fl. 8 pela 

representante do Ministério Público, devendo a Secretaria certificar o 

atendimento dos Itens IV e V. 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, José Camilo, Téc. 

Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 16 de janeiro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79494 Nr: 2156-50.2016.811.0023

 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: FERNANDO MACIEL MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:287.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINÍCIUS DE 

MORAIS JUNQUEIRA - OAB:175803, Samuel Francisco - OAB:10908

 Diante do exposto, rejeita-se a denunciação da lide formulada por JOB – 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e MOTORMAGAZINE 

AUTOMOTORES S/A em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

nos termos do art.88, do CDC).Outrossim, conforme dito anteriormente, o 

Autor não opôs ao requerimento das contestantes.Desta forma, ausente 

impugnação, defiro o pedido de chamamento ao processo da empresa 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, chamando-a ao feito, na forma, 

termos, prazos e penas dos artigos 126, 127, 128 e 129, todos do Código 

de Processo Civil.I - Intimem-se as Requeridas, para que forneçam no 

prazo de 10 (dez) dias, nome, cnpj, endereço para citação da empresa 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, ficando todas as despesas para 

citação por encargo das Requeridas, sob pena de preclusão;II – Indicado 
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nome, cnpj, endereço para citação da empresa FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA, remetam-se ao Cartório Distribuidor para inclusão no polo 

passivo;III – Expeça-se carta de citação com AR Postal, no endereço 

indicado pelas Requeridas;Expeça-se o necessário.Intimem-se.Peixoto de 

Azevedo, 05 de fevereiro de 2018.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80862 Nr: 2986-16.2016.811.0023

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MT, GRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 2986-16.2016.811.0023 – código: 80862

ESPÉCIE: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: MARILETE TELES e GENESIO RODRIGUES DE 

CARVALHO

PARTE REQUERIDA: ANTONHA SILVA DOS SANTOS

INTIMANDO(S): Requerente: Genesio Rodrigues de Carvalho, Cpf: 

43376835187, Rg: 2.392.815 SSP GO Filiação: Joao Batista de Carvalho e 

Maria Rodrigues Oliveira, data de nascimento: 22/07/1968, brasileiro(a), 

natural de Vargem Grande-MA, casado(a), funcionário de laticínio, 

Endereço: Av. Itamar Dias, 85, Bairro: Centro, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM 

5(CINCO) DIAS, INFORMANDO SEU ATUAL ENDEREÇO, SOB PENA DE 

EXCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, NA FORMA 

DO ART. 485, § III, DO CPC.

Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 24 de janeiro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86104 Nr: 2994-56.2017.811.0023

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR BRAZ AUGUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 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 efetuar o pagamento das 

custas iniciais pendentes, no valor do saldo devedor remanescente do 

contrato de R$ 11.006,81 (onze mil e seis reais e oitenta e um centavos), 

sob pena de extinção feito, porque em se tratando de busca e apreensão 

o valor da causa deve corresponder as parcelas vencidas e vincendas. 

(Cito Jurisprudência: TJSP - AI nº21700734920158260000 SP 

2170073-49.2015.8.26.0000 - 26ª Câmara de Direito Privado - 25/09/2015 

– Julgamento: 24 de Setembro de 2015 - Relator Des. Antônio 

Nascimento).Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88099 Nr: 70-38.2018.811.0023

 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 CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN MELO VESCHENFELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00( sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

Busca e Apreensão e Citação, com posterior remessa do comprovante 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26914 Nr: 1467-55.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA LIMA

 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(s) advogado(s) da(s) parte(s), para que, no prazo 

de 10(dez) dias, se manifestem quanto aos novos documentos juntados 

às fls. 140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28262 Nr: 43-41.2007.811.0023

 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 BERNARDINO DA COSTA

 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 advogado da parte autora, para que se manifeste 

acerca do(s) novo(s) documento(s) juntado(s) às fls. 131, no prazo de 

5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39138 Nr: 2317-07.2009.811.0023

 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: PDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDCL, EDVDA, JKDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 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.: 43775 Nr: 1942-35.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LECI DO CARMO BARBOSA

 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 advogado da parte autora para informar se o 
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benefício da requerente, foi devidamente implantado, no prazo de 5(cinco) 

dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62184 Nr: 2142-08.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR ROMANO SERVIÇOS ME, VLADIMIR 

ROMANO, WALDEMIR DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 2142-08.2012.811.0023

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO(S): VLADIMIR ROMANO SERVIÇOS ME e VLADIMIR ROMANO 

e WALDEMIR DE SOUZA PINTO

CITANDO(S): 1. Executado(s): Vladimir Romano, Cpf: 78482615149, 

brasileiro(a), , Endereço: Av. Fernando Cel da Costa Nº 2988, Bairro: 

Jardim Shangri-la, Cidade: Cuiabá-MT

2. Executado(s): Vladimir Romano Serviços Me, CNPJ: 04929914000192, 

Endereço: Rua do Comercio, 553, Bairro: Centro Antigo, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT

3. Executado(s): Waldemir de Souza Pinto, Cpf: 89147588187, Rg: 

1.259.674-4 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), administrador, Endereço: 

Quadra 1006, Alameda 22, Lote 11, Bairro: Plano Diretor Sul, Cidade: 

Palmas-TO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 27.869,35

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) 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 maneja ação de execução de titulo 

extrajudicial em desfavor dos executados, acima qualificados, com o 

objetivo de receber a importância de R$ 25.406,06 (a atualizar) oriunda de 

cédula de crédito bancário (empréstimo-capital de giro, sob nº 

005.588.248, o exequente empreendeu diversas tentativas de composição 

amigável, e os executados sempre postergaram o pagamento, tornando 

necessário o ajuizamento da presente ação, requer a citação dos 

executados para que no prazo de 3 (três) dias (art. 652 do CPC) paguem 

a importância de R$ 27.569,35 e seus consectários legais.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, 

digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 23 de janeiro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63422 Nr: 469-43.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BARTELI - ME, ADRIANO BARTELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8.184-4

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

350,00(trezentos e cinquenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante 

guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

intimação do devedor da constrição bancária, com posterior remessa do 

comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63897 Nr: 986-48.2013.811.0023

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->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): J.E. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO, JUCELENE KUNCKEL DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora para providenciar o 

depósito referente a distribuição de Carta Precatória destinada as 

comarca de Sinop-MT, que tem a finalidade de citação do requerido, e 

efetuar o pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 30,00( sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação da requerida, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64052 Nr: 1182-18.2013.811.0023

 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 ROGERIO BERTOLAZI

 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 a advogada da parte autora, da sentença a seguir 

transcrita: Visto. Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

ANDRÉ ROGÉRIO BERTOLAZI em face do INSS.No decorrer do 

procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do débito 

perquirido, conforme certidão de fl. 177. É o relatório. Decido. Como se 

depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71174 Nr: 430-75.2015.811.0023

 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: AIOD, FLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

EDITAL Nº.:

 AUTOS N.º 430-75.2015.811.0023

 ESPÉCIE: Alimentos

PARTE AUTORA: ANA ISABELLY OLIVEIRA DUARTE e FABIANA LOPES 
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OLIVEIRA

ADVOGADO(S): DEFENSORIA PUBLICA

PARTE REQUERIDA: Jedean Rubens Figueiredo Duarte Filiação: Paulo 

Sergio Pereira Duarte e Linete Figueiredo Duarte, brasileiro(a), solteiro(a), 

embarcador, Endereço: Rua Santa Clara, 85, Bairro: São Domingos, 

Cidade: Sorriso-MT, atualmente em local incerto.

VALOR DA CAUSA: 2.836,80

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

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

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, fica também, o requerido 

INTIMADO, por este Edital, acerca da decisão que DEFERIU os alimentos 

provisórios, no valor de R$ 30% do salário mínimo vigente no país, 

devendo ser depositado na Caixa Econômica Federal, conta poupança 

1696-1, agência 4467, variação 03, em nome da genitora da infante, até o 

dia 10 (dez) de cada mês, bem como fica o requerido responsável por 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias que a menor 

venha a ter, mediante a apresentação de nota fiscal por parta da 

representante legal..

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: Fabiana Lopes Oliveira, Cpf: 01211618110, 

Rg: 1821089-9 SSP MT Filiação: Fernando Silva de Oliveira e Maria 

Laudecy Lopes Galvão, data de nascimento: 22/04/1986, brasileiro(a), 

natural de Peixoto de azevedo-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Governador 

Julio Campos, 934, Bairro: Centro Antigo, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT, 

representante legal da menor Ana Isabelly Oliveira Duarte, move esta 

Execução de Alimentos em desfavor do requerido, acima qualificado, eis 

que genitor da menor e não contribui regularmente com as despesas da 

filha, que os alimentos ora pleiteados tem o objetivo fundamental de prover 

a subsistência da alimentanda e sua prestação constitui-se em 

deverdecorrente de poder familiar do réu, ante o exposto requer: os 

benefícios da justiça gratuita, a citação do réu para responder a ação, a 

fixação de alimentos provisórios, provar o alegado por todos os meios de 

prova.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos em correição.Expeça-se Carta Precatória 

para a Comarca de Sorriso, a fim de que JEDEAN RUBENS FIGUEIREDO 

DUARTE seja citado para contestar a presente ação, no prazo legal, 

cientificando-o de que na sua inércia, os fatos alegados pela autora serão 

aceitos como verdadeiros.

Eu, José Camilo, Téc. Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 16 de janeiro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72981 Nr: 1646-71.2015.811.0023

 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: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO APARECIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168.016 OAB/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, SIDNEI 

FERRARIA - OAB:253.137 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

(Sinop-MT) para citação, mediante guia de recolhimento padrão disponível 

nos Cartórios Distribuidores Oficializados, que se encontra encartada aos 

autos aguardando retirada. Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76849 Nr: 551-69.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JANUARIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELARMINA DE SOUZA - 

OAB:2494, Roselucia Rodrigues de Souza - OAB:16071/O

 Ressai dos autos que o reeducando MANOEL JANUÁRIO DA COSTA, 

brasileiro, divorciado, filho de Espedito Januário da Silva e Maria de 

Lourdes da Costa, foi condenada a pena de 02(dois) anos de reclusão. É 

o sucinto relatório. Decido.Pois bem, analisando os autos, constato que o 

reeducando cumpriu integralmente a pena imposta, tendo em vista 

conforme certidão de fls.45, na qual restou comprovado que cumpriu com 

as condições impostas na sentença e audiência admonitória.O Ministério 

Público, considerando os princípios vigentes, requereu a extinção da 

punibilidade (fls.46).Ademais, não se vislumbra nenhuma causa que 

pudesse interromper ou suspender o cumprimento da pena.Pelo exposto, 

DECLARO, por sentença, EXTINTA do reeducando MANOEL JANUÁRIO 

DA COSTA, já devidamente qualificada nos autos, em virtude do integral 

cumprimento da pena, nos termos do art.66, inc. II, da LEP.Após o trânsito 

em julgado, proceda-se com as anotações de praxe e arquive-se com as 

baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81787 Nr: 31-75.2017.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDJ, VNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 31-75.2017.811.0023 Código: 81787

ESPÉCIE: Guarda

PARTE AUTORA: CRISTIANE DIAS DE JESUS

PARTE RÉ: CLEIDE DIAS DE JESUS e VALDOMIRO NUNES DA CRUZ

CITANDO(A, S): Requerido(a): Valdomiro Nunes da Cruz Filiação: João 

Batista da Cruz e Maria Nunes da Cruz, brasileiro(a), , Endereço: Lugar 

Incerto e Não Sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/01/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 5.600,00

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 

15 (quinze) 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: Cristiane Dias de Jesus move Ação de Guarda de 

Paulo Henrique Dias Nunes em desfavor de seus genitores Cleide Dias de 

Jesus e Valdomiro Nunes da Cruz, este acima qualificado, a primeira ré, 

genitora do menor se encontra em processo de interdição o segundo réu 

abandonou o filho há anos e encontra-se em local incerto, requer a 

gratuidade da justiça, a citação da ré, a citação do réu por Edital, a 

intimação do Ministério Público de todos os atos do processo, a 

procedência da ação.

DESPACHO: Vistos etc. Atualize o endereço da requerida no Sistema 

Apolo, conforme informação à fl. 27. Expeça-se edital de citação para o 

requerido VALDOMIRO NUNES DA CRUZ. Escoado o prazo supra, sem 

comparecimento do requerido, façam-se as devidas certificações, 

voltando-me os autos conclusos para deliberações. Ciência a Defensoria 

Pública. Intimem-se.

Eu, José Camilo, Téc. Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 16 de janeiro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82015 Nr: 185-93.2017.811.0023

 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: ILORI SELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Noro de Souza 

Cristovao - OAB:21721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora, da sentença a seguir 

transcrita: Visto. (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 
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inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando 

suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/50. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87471 Nr: 3934-21.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M MOTA RIBEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00( sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

execução, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87473 Nr: 3936-88.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON NOLETO LOPES, G. N. LOPES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00( sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

execução, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87532 Nr: 3975-85.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): ELIZANGELA MARIA RIPPEL ROSIAK, EDSON 

JOSE RIPPEL

 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 para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

475,00( quatrocentos e setenta e cinco reais) no prazo de 10(dez) dias, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

execução, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87533 Nr: 3976-70.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): NILSON ROQUE SIMON

 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 para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

375,00( trezentos e setenta e cinco reais) no prazo de 10(dez) dias, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

execução, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87716 Nr: 4111-82.2017.811.0023

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO LUIS LASARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

375,00(trezentos e setenta e cinco reais) no prazo de 10(dez) dias, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87898 Nr: 4242-57.2017.811.0023

 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: BANCO FINASA BMC/S. A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MANOEL ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00( sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

Busca e Apreensão e citação, com posterior remessa do comprovante 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88087 Nr: 57-39.2018.811.0023

 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: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERATRIZ TERRAPLANAGEM LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora da decisão a seguir 

transcrita: Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

iniciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial;Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70486 Nr: 3684-90.2014.811.0023

 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
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 PARTE AUTORA: LEDO BARROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE 

- OAB:17133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3684-90.2014.811.0023 (Código 70486)

Vistos em correição,

LEDO BARROS DE OLIVEIRA move EMBARGOS DE TERCEIRO em face de 

UNIÃO.

Sentença de procedência (fls.58-61)

União interpõe Embargos de Declaração alegando obscuridade em razão 

da fixação de honorários em R$2.000,00.

Primeiramente, é de receber os embargos de declaração opostos, pois 

protocolados dentro do prazo legal.

Quanto ao requerimento, de obscuridade e redução dos honorários 

fixados, não merece deferimento a providência pretendida.

Conforme preceitua o enunciado de Súmula 303/STJ, que determina: “em 

embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar 

com os honorários advocatícios”. Desta forma, considerando que as 

constrições foram efetivadas, a sucumbência em honorários é medida de 

Justiça.

Com relação ao montante R$2.000,00 (dois mil reais), considerando que a 

causa foi fixado o valor de R$10.000,00, não procede o argumento 

simplório de que a parte Embargante não tenha oferecido injustificada 

resistência ao pedido. Isto, porque o Autor, necessitou contratar 

profissional, distribuir o processo de Embargos de Terceiro, para somente 

após decisão judicial ter os seus bens desbloqueados, o simples fato de 

manifestar concordância, não impede a condenação.

Além do mais, fixar em valor inferior, seria deletério ao trabalho do 

profissional que atuou na causa, não havendo qualquer excesso ou 

abuso, porque dentro dos limites do processo civil.

Assim sendo, conheço dos embargos de declaração opostos, 

recebendo-os porque tempestivos, todavia, rejeitando-lhes, por ausência 

de obscuridade ou omissão.

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

Intimem-se. Cumpram-se os demais atos.

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42553 Nr: 729-91.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para efetuar o depósito 

de diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 100,00(cem reais) 

solicitado às fls. 354, no prazo de 10(dez) dias, sobe pena de execução 

pelo serentuário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67840 Nr: 1563-89.2014.811.0023

 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: APP, JADAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACBA, AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) 

e Taxa Judiciária no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), no total de 

1.800,00 (um mil e oitocentos reais), cálculo de fls. 127, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home), sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 20295 Nr: 2708-35.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER POLITANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO MESSIAS DA SILVA 

- OAB:4517-A

 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.: 36644 Nr: 2906-33.2008.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARNALDO GONZAGA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 FINALIDADEFINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a)da parte autora do 

despacho a seguir transcrito: Vistos em correição. Diante do requerimento 

de fls. 162/162vº, procedo neste ato a pesquisa junto aos sistemas 

RENAJUD E INFOJUD a fim de obter informações sobre bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada. Assim, diante das respostas, 

intime-se o autor para manifestação, em 5 (cinco) dias. Transcorrido o 

prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de bens penhoráveis 

no arquivo provisório. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68461 Nr: 2072-20.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE OLIVEIRA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora da decisão a seguir 

transcrita: 1. Nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal 

RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa de VICENTE 

OLIVEIRA MELO às fl. 143 e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, conforme às fls. 

146/152, nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a defesa para 

que, no prazo legal, apresente as razões ao recurso de apelação 

interposto e contrarrazões ao MPE. Apresentadas as razões recursais 

defensivas, vista dos autos ao Ministério Público para que apresente 

contrarrazões. Determino a Secretaria junte aos autos o mandado de 

intimação de fls. 145 devidamente cumprido. Cumpridas todas as 

diligências retro, observadas as formalidades legais e certificada a 

regularidade das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43509 Nr: 1676-48.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI NASCIMENTO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO PEDRO DE 

MORAES - OAB:3040

 Código nº 43509
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Vistos em correição.

Considerando que o recuperando encontra-se atualmente cumprindo pena 

em regime semiaberto (fls.61), considerando que o recuperando teve 

direito a progressão de regime na data de 23/11/2014, bem como que teve 

direito à concessão de livramento condicional na data de 23/11/2016, 

conforme cálculo de pena em anexo, 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, 06 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82633 Nr: 619-82.2017.811.0023

 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: MANOEL SOARES PINTO

 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 a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o respectivo advogado para comparecerem em audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 07/03/2018 às 16:45 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83475 Nr: 1214-81.2017.811.0023

 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: ANTONIO JOSE DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte requerida para se 

manifestar em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82335 Nr: 412-83.2017.811.0023

 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: MARIA DO DESTERRO SILVA COSTA

 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 a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o respectivo advogado para comparecerem em audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 07/03/2018 às 15:00 horas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010170-18.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO REIS ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERI BAMPI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010170-18.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.719,16; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Parte Autora: EXEQUENTE: RAIMUNDO REIS 

ARAUJO Parte Ré: EXECUTADO: ALBERI BAMPI PEIXOTO DE AZEVEDO, 6 

de fevereiro de 2018. Senhor(a): EXECUTADO: ALBERI BAMPI Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 26/02/2018, às 

14:15, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Intime-se o perito nomeado, a fim de que 

informe se foi realizada a perícia, acostando aos autos o laudo pericial, se 

for o caso.Com o laudo nos autos, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.Após, conclusos para 

deliberações ou julgamento do processo no estado em que se encontra 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 6 de fevereiro de 2018. Assinado digitalmente 

(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) XXXXXXXXXXXXXXXXXX de 

Direito. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, O 

FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM 

FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. 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

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101852 Nr: 2875-96.2015.811.0013

 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: Elizete Francisco de Oliveira Barbosa

 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:

 Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra o Município 

de Pontes e Lacerda.

Em seguida, considerando o requerimento formulado pela exequente, 

assim como à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC, para 

que sejam realizados os cálculos do montante devido aos autores, 

conforme disposto na sentença e no acórdão, NOMEIO como peritos 

arbitradores no presente feito Luciani Freire Sanches da Silva, contadora, 

inscrita no CRC/MT sob o número 11270o7, CPF 815.921.241-00, e Éder 

Luís Burgo Guevara, contador, inscrito no CRC/MT sob o número 11553o2, 

CPF 005.442.321-00, com endereço profissional sito à Avenida São Paulo, 

nº 1.272, Centro, CEP 78285-000, São José dos Quatro Marcos/MT, 

“e-mail” ellucontabil@hotmail.com e telefone (65) 3251-2056.

ARBITRO como honorários aos peritos ora nomeados o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Município de Pontes e 

Lacerda-MT, sendo requerente da prova.

FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo pericial.

Na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, INTIMEM-SE as partes a fim de que se 

manifestem no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual 

impedimento ou suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e 

apresentando quesitos.

INTIMEM-SE os “experts” ora nomeados para que, em aceitando o 

encargo, designem dia e hora para o início dos trabalhos periciais.
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Com a apresentação do aceite e da data, CIENTIFIQUEM-SE as partes e 

seus assistentes técnicos eventualmente indicados no prazo estabelecido 

acima.

Por fim, apresentado o respectivo laudo pericial, INTIMEM-SE as partes 

para que sobre eles se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

vindo-me, em seguida, conclusos os autos para análise e deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93892 Nr: 4885-50.2014.811.0013

 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: Crizalda Ribeiro dos Santos

 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:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107467 Nr: 5198-74.2015.811.0013

 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: Sebastião Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT.

 Vistos.

Diante do teor da decisão proferida em agravo de instrumento, intime-se o 

requerido para que, no prazo de dez dias, proceda o recolhimento do valor 

dos honorários periciais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116300 Nr: 2279-78.2016.811.0013

 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: Adelia Aparecida Batista Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença impugnado pelo INSS.

Alega o INSSS que “a autora atualizou os valores em confronto com o 

título judicial transitado em julgado e a jurisprudência atualizada (artigo 1-F, 

da Lei 9494/97), bem como utilizou DIB diferente daquela determinada na 

sentença, qual seja a data da citação (20/06/2016)”.

A sentença é clara ao afirmar que quanto a correção monetária é o artigo 

1-F, da Lei 9494/97 para correção monetária, bem como para o DIB a 

citação ou indeferimento administrativo, o que for mais antigo, a cessão do 

benefício (indeferimento administrativo) é o mais antigo e foi utilizado no 

cálculo.

Sendo assim, o pedido do INSS deve ser indeferido, vez que o autor 

obedeceu a sentença.

PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137751 Nr: 2739-31.2017.811.0013

 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: Izonel Vilela de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Birigui S/A - Crédito Financiamento e 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnoldo Afonso de Oliveira 

Pinto - OAB:16.727-PR, Maximiliano Gomes Mens woellner - 

OAB:31117/pr

 Vistos.

Dê-se vistas ao embargado para que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161089 Nr: 927-17.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Vilhena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Colibri Transportes Limitada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MACHADO 

FERREIRA - OAB:3691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com 

nossas homnegens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60662 Nr: 1002-03.2011.811.0013

 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: Creusa Maria Simão

 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:

 Trata-se de embargos à execução ajuizado pelo INSS (INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL).

Alega o INSS que houve erros nos cálculos do autor, em decorrência do 

uso de índice de correção monetária diverso do art. 1º-F, Lei nº. 9.494/97, 

bem como data de implantação do benefício está errada.

O autor, intimado, replicou.

Relatei, decido.

O autor na elaboração do cálculo utilizou o manual de cálculo da justiça 

federal, conforme o determinado na sentença.

 Da mesma forma, o autor utilizou a data de implantação determinada na 

sentença.

Não havendo razões para haver reparos.

Sendo assim, julgo improcedente o pedido do INSS.

Homologo os cálculos fl. 128/129.

PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 109936 Nr: 6175-66.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Valdiney Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico para os fins de direito, que o executado foi citado, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida, acrescidas de juros e multa, ou 

garantir a execução com oferecimento de penhora, e até a presente data 

não foi efetuado o pagamento, não foi oferecido bens a penhora, nem 

mesmo houve manifestação, sendo assim, abro vista dos autos ao 

exequente manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 117968 Nr: 2852-19.2016.811.0013

 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: Vera Lúcia Garcia de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a R. sentença transitou em julgado, 

face a não interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118632 Nr: 3100-82.2016.811.0013

 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: Dalva Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-A

 Expeça-se alvará. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 135585 Nr: 1721-72.2017.811.0013

 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: Lindolfo Antunes, Terezinha Araújo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M. GRACINDO LTDA – ME, Mapfre Seguros 

Gerais S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MENDES DA SILVA - 

OAB:21687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estevan Soletti - 

OAB:3702/RO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A

 Intimação da parte autora do teor do R. despacho: 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 /  o r toped is tasper i tos@hotmai l . 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 ou Estadual, dependendo da 

competência, vez que se trata de comarca com carência de profissionais 

na área de saúde, inclusive, passando por um caos na área de saúde, 

com o “fechamento” do hospital público, justificando a nomeação de 

profissional de outra localidade.Outrossim, designo audiência de instrução 

e julgamento para o próximo dia 21/03/2018 às 15hs. In timem-se as 

partes, devendo as testemunhas serem aprsentadas independente de 

intimação. Intime-se pessoalmente o requerente para depoimento 

pessoal,Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 135585 Nr: 1721-72.2017.811.0013

 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: Lindolfo Antunes, Terezinha Araújo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M. GRACINDO LTDA – ME, Mapfre Seguros 

Gerais S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MENDES DA SILVA - 

OAB:21687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estevan Soletti - 

OAB:3702/RO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A

 Intimação do advogado da parte autora do teor do despacho de 

referencia 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139152 Nr: 3305-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enivalda Soares Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E 

LACERDA

 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): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157501 Nr: 11615-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristalino Saldanha Dantas EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o executado foi citado, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida, acrescidas de juros e multa, ou 

garantir a execução com oferecimento de penhora, e até a presente data 

não foi efetuado o pagamento, não foi oferecido bens a penhora, nem 

mesmo houve manifestação, sendo assim, abro vista dos autos ao 

exequente manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25812 Nr: 866-16.2005.811.0013
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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: Sebastião Barbosa de Oliveira

 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:

 Defiro o requerido, remeta-se o feito ao INSS. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81788 Nr: 3985-38.2012.811.0013

 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: Jorge Barbosa Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 1. O autor intimado para apresentar bens à penhora, novamente requer 

penhora via BACENJUD, não realizando nenhuma diligência para encontrar 

bens penhoráveis.

2. Suspendo o feito nos termos do art. 921, III do NCPC, vez que o 

executado não possui bens penhoráveis.

3. Ao arquivo provisório por 1 ano;

4. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104374 Nr: 3885-78.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleiciele da Silva, MSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCINO LIMA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 Ante a inércia das partes, julgo extinto o feito nos termos do art. 485, III do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112596 Nr: 1101-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José André Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAILTON MAGIO - 

OAB:15839/O, Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127774 Nr: 7114-12.2016.811.0013

 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: LEANDRO BORGES DE MEDEIROS

 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:

 Arquive-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129018 Nr: 7679-73.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIELA CANCIO LEMES, Filiação: 

Aparecida Luicas Cancio e Jorge Lemes, 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: Suma... Contra GABRIELA CANCIO LEMES, brasileira, 

solteira, profissão desconhecida, RG e CPF ignorados, como também 

endereço de residência, pelos motivos que a seguir passa a expor e 

requerer. I - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Inicialmente, requer a V.Exa. a 

concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, visto que o 

Requerente não tem condições de pagar as custas do processo e os 

honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, 

para tanto invocando o art. 4.º e demais pertinentes da Lei 1.060/50 e 

artigos 98 e 99 do NCPC indicando a Defensoria Pública do Estado para o 

patrocínio da causa. II - DA OPÇÃO DA DESISTENCIA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO A Autora em razão do quanto disposto 

no artigo 319, inciso VII do CPC opta pela não realização da audiência de 

conciliação ou mediação. III - DOS FATOS A menor Taemily Lemes dos 

Santos (08/01/2014) foi fruto de um relacionamento entre o requerente e a 

requerida, desde o mês de agosto a menor reside com o genitor. Alega 

que há pouco tempo, a avó paterna recebeu autorização da genitora da 

menor para fazer uma breve viagem, no entanto, ao retornar não 

encontrou mais a requerida para que pudesse devolver a infante, haja 

vista que a mesma neste período saiu da cidade sem dar quaisquer 

informações. Ademais, ao tentar entrar em contato com a requerida para 

realizarem possível acordo em relação à guarda da criança, a mesma 

informou de que não entregaria a guarda de sua filha para o pai, mesmo 

que a menor já esteja residindo com o requerente. Importante mencionar 

que o requerente já possui a guarda e dispensa todos os cuidados a outro 

filho da requerida, além disso, relata que a ultima vez que o requerente 

tomou ciência da atual paradeiro da requerida, soube que ela estava 

trabalhando em um prostíbulo na cidade de Cacoal/RO. A convivência da 

menor com o requerente atende ainda, o interesse da criança, eis que a 

companhia do pai tem sustentado os elementares princípios de direito 

natural, cultivando o afeto, firmando os vínculos familiares, mantendo a 

subsistência real, efetiva e eficaz. Por derradeiro, o que se impõe é que o 

interesse da criança seja preservado, visto que necessita de um ambiente 

estável e seguro, a fim de estabelecer dentro de si a segurança emocional 

e psicológica necessária ao seu desenvolvimento. A recomendação geral 

é de se evitar grandes alterações....

Despacho/Decisão: Cite-se a requerida.

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, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.
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Pontes e Lacerda, 13 de dezembro de 2017

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130610 Nr: 8414-09.2016.811.0013

 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: HENRIQUE MARCIO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katya Regina Novak de Moura - 

OAB:15989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT8506-A

 Diante dos efeitos infringentes, intime-se o autor para contrarrazoar os 

embargos no prazo de 5 dias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131974 Nr: 145-44.2017.811.0013

 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: Ernande da Silva Filho - ME, Ernande da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Volpini - 

OAB:OAB/RO 610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Oliveira Assis - 

OAB:OAB/MG 108762

 Intimem-se as 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.: 132218 Nr: 261-50.2017.811.0013

 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: Ivete Terezinha Rampanelli Santa Catarina - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO SANTANA LAGO - ME, Amarildo 

Santana Lago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O pedido de busca via RENAJUD deve ser indeferido, vez que o 

RENAJUD é uma ferramenta de bloqueio e não de buscas, devendo ser 

indicado o veículo para então ser usado a ferramenta. A busca de 

veículos pode ser feita pela própria parte via DETRAN-MT, portanto, faz-se 

DESNECESSÁRIA a intervenção do Poder Judiciário. Isto é, falta 

NECESSIDADE da intervenção do judiciário nesta questão.

 Tendo em vista a falta de necessidade, indefiro o pedido buscas via 

RENAJUD.

Intime-se o autor para que indique bens à penhora, sob pena de 

suspensão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134766 Nr: 1349-26.2017.811.0013

 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: ROSIMAR FREITAS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 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 (artigo 421, inciso II c.c artigo 426, II, 

ambos do Código de Processo Civil), 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.

A perícia deverá atestar se há invalidez, permanente ou temporária, bem 

como o grau de incapacidade da parte autora, de acordo com a tabela 

constante no anexo da Lei nº 6.194/74, cuja cópia deverá acompanhar a 

intimação a ser endereçada aos Experts.

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 aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

1.000,00, a serem arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142012 Nr: 4472-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Juremeira de Araújo

 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:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153388 Nr: 9605-55.2017.811.0013

 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: Disal Administradora de Consórcio S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. E. COSTA LACERDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diliência para 

cumprimento do mandado de citação e busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157252 Nr: 11465-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WEISUL AGRICOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espólio de Marcelo Rodrigues de Freitas, 

Lindineia Salviano Moraes, ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI 

- OAB:9916, luiz sergio del grossi - OAB:8294-B/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vistas ao autor para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159330 Nr: 87-07.2018.811.0013

 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
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Timm Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando assegurar o contraditório, sob pena de nuldiade do processo, 

intime-se o requerente para que se manifeste no prazo de 05 dias.

Outrossim, fica desde já ciente de que o veículo penhorado não deverá 

ser alienado, pois ainda se encontra sub judice, sob pena de multa no 

valor de R$10.000,00 (dez mil reais, sem afastar eventual 

responsabilidade civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161069 Nr: 915-03.2018.811.0013

 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: Ivone Raimunda de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Defiro AJG.

O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da 

cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define como 

objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum.

Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela fundamentada em 

urgência é imprescindível que se façam presentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida liminarmente 

ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil.

O juízo de probabilidade não decorre da aparência do direito por indução, 

mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial. A 

aquisição do conhecimento é necessária para possibilitar a argumentação 

judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas 

de certeza do caso concreto, que é necessária para possibilitar a 

argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades 

absolutas, mas de certeza do caso concreto.

Partindo desse preceito entendo que se fazem presentes nos autos os 

requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida.

Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem 

como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado 

que há o que se falar em urgência no deferimento da presente medida.

Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de direito àquele 

que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, mas da 

percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o que 

diante dos fatos alegados até então, resta caracterizado.

Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se 

apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos 

irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata 

pretendida.

Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida encontra 

respaldo legal.

Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que 

a requerida, no prazo de cinco dias, promova a exclusão do nome da 

autora dos sistemas de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de 

R$ 100,00 até o limite de R$ 5.000,00.

CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para comparecerem à 

audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade de 

autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia.

Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou dos 

requeridos 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.

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou Defensor 

Público.

Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se assistida, 

pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por este 

mandado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 155489 Nr: 10607-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIEGO IZIDORO LAZARO

 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:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 15 de Março de 2018, às 15:00 horas, 

para designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 160864 Nr: 834-54.2018.811.0013

 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: DALVA LUCIA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 20 de abril de 2018, às 14:00 horas, para 

designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 160077 Nr: 477-74.2018.811.0013

 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: Marlon Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selina Maria Soares da Costa Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 19 de abril de 2018, às 15:00 horas, para 

designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 160868 Nr: 835-39.2018.811.0013

 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: João Luiz de Oliveira Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 20 de abril de 2018, às 15:00 horas, para 

designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154024 Nr: 9919-98.2017.811.0013

 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: MARCELO CASTILHO CARDOSO, DENISE DIAS DE 

OLIVEIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDA - 

OAB:15376, Ricardo Quidá - OAB:2.625/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Marisa Balbino da 

Trindade - OAB:3638/MT

 Vistos.

 Diante de um problema técnico de gravação de áudio durante a audiência, 

redesigno audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16.05.2018, às 

13h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 108499 Nr: 5571-08.2015.811.0013

 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: GILBERTO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso juntado aos Autos é tempestivo, sendo assim , 

abro vista à parte autora para apresentar contrarazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 113249 Nr: 1337-46.2016.811.0013

 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: MARIA JOSÉ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso juntado aos Autos é tempestivo, sendo assim , 

abro vista à parte autora para apresentar contrarazões.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 58981 Nr: 4547-18.2010.811.0013

 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: José Carlos dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 138852 Nr: 3181-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B B EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGERON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - 

OAB:5408

 Vistos em correição.ENGERON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 793/799, 

alegando a ocorrência de omissão e obscuridade na sentença proferida 

às fls. 787/790.Por tais considerações, por não haverem sido delineados 

os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos 

declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, 

como corolário natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado às fls. 

787/790.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de carta precatória 

às fls. 231/239, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ abrimos 

vistas a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 48380 Nr: 5082-15.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Lima Bezerra Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito Fernandes Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.158, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87260 Nr: 4954-19.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Neres Bizerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.77, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153079 Nr: 9453-07.2017.811.0013

 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: Josefa Aparecida dos Santos Moreira

 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:

 Certifico para os fins de direito que, que a parte Requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através da remessa no 

Sistema Apolo de 17/10/2017 a 09/11/2017, decorrendo assim o prazo 

previsto na Lei. Assim, e com amparo no provimento 56/2007, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147607 Nr: 6860-05.2017.811.0013

 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 do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Novais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a parte Requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através do oficial de 

justiça às fls. 76, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 106038 Nr: 4647-94.2015.811.0013

 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: EDVÂNIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adeilson Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por meio da petição encartada às fls. 156/158, pretende a inventariante a 

sobrepartilha de bens supostamente integrantes do monte-mor, cuja 

existência tornou-se conhecida somente após a prolação da sentença de 

partilha proferida nos autos.

Nesse sentido, assevera que “(...) A herdeira e também inventariante, fora 

informada através de documento que em 21/12/2016 (doc. 01) o de cujos, 

possuía em seu nome, uma carta de credito no valor de R$ 24.029,49 

(vinte e quatro mil e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), 

quitada por meio de seguro de vida adquirido pelo de cujos, além de R$ 

368,34 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos) por 

indenização conforme artigo 792 do CC (...)” sic.

Todavia, o documento colacionado aos autos traz a informação de que o 

valor de R$ 24.029,49 (vinte e quatro mil, vinte e nove reais e quarenta e 

nove centavos) foi pago à instituição financeira Bradesco Adm. de 

Consórcios Ltda. “para quitação de saldo devedor”.

Através da leitura de citado documentos, pode-se concluir, ainda, que o 

pagamento da indenização ocorreu em razão da contratação de seguro 

prestamista. É sabido que mencionada modalidade de contrato de seguros 

tem por objetivo garantir a quitação ou amortização de dívidas vinculadas 

a operações de crédito ou financiamento, em caso de morte ou invalidez 

permanente por acidente do segurado.

Ou seja, com o advento do sinistro (morte de Adeilson Gomes) a dívida por 

ele contraída em decorrência da contratação de mútuo feneratício 

(financiamento) foi paga diretamente ao credor (Bradesco Adm. de 

Consórcios Ltda.) por meio da indenização de R$ 24.029,49 (vinte e quatro 

mil, vinte e nove reais e quarenta e nove centavos).

Resumindo, mencionado valor jamais integrou o patrimônio do espólio. 

Logo, não há que se falar em sobrepartilha.

No mais, citado documento também informa que o valor de R$ 368,34 

(trezentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos) já foi pago 

em prol dos beneficiários, não integrando, de igual modo, o patrimônio do 

espólio.

Ademais disso, eventual indenização decorrente de seguro de vida não é 

considerada herança (art. 794 do CC/2002), não podendo ser incluída em 

partilha de bens.

Diante destes argumentos, INDEFIRO o pedido de sobrepartilha.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de Ref. 66, REMETENDO-SE 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59463 Nr: 5029-63.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT, Sinomar Francisco dos Santos - OAB:4815 

OAB/RO

 Vistos.

Considerando o cálculo da contabilista do juízo (fls. 403/418 – Ref. 157), 

REVOGO a decisão de fl. 255 (Ref. 85) que decretou a prisão civil do 

executado.

Em consequência, DETERMINO o recolhimento do mandado de prisão 

expedido nos autos.

Por fim, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se acerca dos cálculos acostados aos autos, requerendo o 

que entenderem pertinente.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 106480 Nr: 4798-60.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sílvio Botelho de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 A fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a audiência para do 

dia 13 de março de 2018, às 14h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155424 Nr: 10578-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Carlos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para oitiva da testemunha e interrogatório 

do acusado para o dia 07/03/2018, às 16h00min.

Comunique-se o juízo deprecante.

Intimem-se testemunha, réu, MP e advogado da defesa, via DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 110590 Nr: 294-74.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias Lopes
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Considerando que no momento da intimação o acusado não manifestou se 

deseja recorrer ou não da decisão de pronúncia, tendo em vista que 

restou consignado na certidão do Oficial de Justiça que ele iria consultar 

advogado, expeça-se, novamente, mandado de intimação da decisão de 

pronúncia, devendo constar expressamente na certidão se o réu deseja 

ou não recorrer.

Por fim, certifique-se o decurso de prazo para defesa quanto à 

interposição de recurso contra r. decisão de pronúncia, uma vez que a 

referida decisão já foi publicada no diário da justiça.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-18.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA HELENA VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se processo 

quanto ao Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-03.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRIANA APARECIDA MARIANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se processo 

quanto ao Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-93.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES JACKSON DOURADO TOMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se processo 

quanto ao Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-91.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA SILVA LUIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida do inteiro teor da sentença: "Vistos. I – 

Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante. Os Embargos de Declaração nada mais são do que um 

recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de 

sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine 

contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Nessa seara, verifico que 

os Embargos de Declaração merecem ser acolhidos, vez que não foram 

apreciados os demais pedidos apresentados na exordial. II – Posto isto 

acolho os Embargos Declaratórios para incluir na sentença e CONDENAR, 

além do que anteriormente previsto na sentença, a requerida: 1) a 

prestação de natureza positiva (obrigação de fazer) consistente em 

restabelecer os serviços conforme contratados na residência do autor, 

fornecendo a velocidade inicialmente contratada de 10 MB, em perfeito 

estado de funcionamento (sem oscilações), no prazo de 30 dias, sob pena 

de aplicação de multa diária, no valor de R$100,00 até o montante de 

R$5.000,00. 2) à repetição do indébito, no valor de R$ 517,40 (quinhentos 

e dezessete reais e quarenta centavos), relativo ao pagamento do pacote 

“Antivírus + Backup + Educa” e, por fim, R$ 348,30 (trezentos e quarenta e 

oito reais e trinta centavos), quanto ao “pacote de serviços inteligentes 2”, 

devidamente atualizados pelo índice INPC/IBGE e, ainda, juros de mora. 3) 

Outrossim, DECLARO A NULIDADE de eventual cláusula contratual 

abusiva e, por consequência, a inexigibilidade e ilegalidade na cobrança 

dos valores relativos aos “pacotes” - pacote de serviços inteligentes 2 - 

Antivírus + Backup + Educa – perpetrada e impostos unilateralmente pela 

ré, desde a fatura com vencimento em 05/07/2016, excluindo-se de forma 

definitiva das faturas futuras, e, em consequência; 4) Por derradeiro, 

confirmo a tutela antecipada anteriormente deferida. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010714-02.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA TEREZINHA AMARANTE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da empresa promovida para, no prazo legal, 

efetuar o pagamento da multa arbitrada.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76244 Nr: 1624-69.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ricardo Sampaio Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62203 Nr: 487-91.2013.811.0014

 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: Julia Gabriely Pereira de Souza, Elyanne de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 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
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2592 Nr: 138-79.1999.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tec Mac Artigos Para Escritório Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samuel Richard Decker Neto - 

OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 Nos termos do artigo 5º , § 3º , do Provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 256,21 

(duzentos e cinuqnta e seis reais e vinte e um centavos)a qual foi 

condenada nos termos da r. sentença de fl. 122/122v . Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo 256,21(duzentos e cinquenta e seis reais e 

vinte e um centavos), para recolhimento da guia das custas Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmtj.jus.br, link "EMISSÃO 

GUIAS 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 protocolizar a guia 

(paga) no procolo geral do Fórum da Comarca de Poxoréu aos cuidados 

da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26460 Nr: 426-75.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEAF, AAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronni Ton Zanotelli - OAB:N.º 

1393-OAB/RO

 Nos termos do artigo 5º , § 3º , do Provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 899,99 

(oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos)a qual foi 

condenada nos termos da r. sentença de fl. 119 . Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo 493,63(quarrocentos e noventa e três reais e 

sessenta e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

406,06(quatrocentos e seis reais e seis centavos)para fins de guia de 

taxa.Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmtj.jus.br, link 

"EMISSÃO GUIAS 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 efetivaçãodo recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no procolo geral do Fórum da Comarca de 

Poxoréu aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27307 Nr: 1267-70.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg S/A - Industria e Comércio, Lindberg 

Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

mat. 1.381.114 - OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos de 

Silva - OAB:9.565

 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.: 76986 Nr: 1941-67.2017.811.0014

 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: Monise Coutinho Martins de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 2570 Nr: 118-88.1999.811.0014

 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: Arlete Saldanha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vespasiano Cândido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sileno Rezende Tavares - 

OAB:5.652-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321

 Código 2570

Vistos em correição.

Intime-se a parte inventariante pessoalmente, para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remoção, 

nos termos do artigo 622, II, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 10 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65336 Nr: 1477-48.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rildo Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Leonardo Gomes Martins - OAB:MT - 

20256/O

 Certifico que procedo a intimação da defesa, para no prazo legal, informar 

o endereço atualizado do denunciado, para fins de formalização da 

intimação da r. sentença

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68135 Nr: 1253-76.2015.811.0014

 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: M. A. V. Miyamoto & Cia Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria da Fazenda Pública Estadual, 

Procuradoria da Fazenda Pública Federal, Procuradoria da Fazenda 
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Pública Municipal de Rondonópolis, Procuradoria da Fazenda Pública 

Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karlos Lock - OAB:16.828 

OAB/MT, Marco Aurélio Mestre Medeiros - OAB:15.401 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "...CONCLUSOS os autos para fins do disposto no art. 63, da Lei nº 

11.101/05.II – DO LEVANTAMENTO DE VALORES PELO BANCO 

BRADESCO.De fato, a par do contido da ata da assembleia-geral dos 

credores, evidencia-se que a recuperanda concordou em receber os 

valores supostamente retidos pelo Banco Bradesco.Assim, diante da 

lisura da assembleia realizada e, também, porque o plano de recuperação 

judicial está sendo homologado nesta ocasião, razão não há para obstar o 

pedido requestado pelo credor peticionante.Com essas considerações, 

DEFIRO a expedição de alvará de levantamento em favor do Banco 

Bradesco, a fim de que lhe restituído o valor correspondente a R$ 

24.559,08 (vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oito 

centavos), mediante transferência para conta bancária a ser indicada pelo 

beneficiário, caso ainda não tenha feito (fls. 830/833v).III – DO 

LEVANTAMENTO DE VALORES PELA RECUPERANDA. Outrossim, 

verifica-se que a recuperanda manifestou sua aquiescência quanto à 

restituição dos valores pela Comércio Eletrônico Fácil Ltda. (COMEF), 

relativos à garantia paga pela devedora para operar como correspondente 

bancário do Banco do Brasil S/A (fls. 662/664).Deste modo, DEFIRO a 

expedição de alvará de levantamento em favor da recuperanda, a fim de 

que lhe seja restituído o valor correspondente a R$ 31.050,53 (trinta e um 

mil e cinquenta reais e cinquenta e três centavos), mediante transferência 

para conta bancária a ser indicada pela beneficiária, caso ainda não tenha 

feito (fls. 893/892v).Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Poxoréu - MT, 31 de janeiro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76297 Nr: 1652-37.2017.811.0014

 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: ALTAIR SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT-4.062

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77114 Nr: 2021-31.2017.811.0014

 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: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamentos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77988 Nr: 140-82.2018.811.0014

 AÇÃO: Arrolamento Comum->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: José Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdimira Brito dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:OAB/MT 3533-A

 Código n.º 77988 – (ANTIGO - 082/1996)

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Certifico que, nesta data, foi feita a REDISTRIBUIÇÃO dos pressentes 

autos, razão pelo qual, INTIMO a Parte através do seu advogado, via DJE – 

(Diário da Justiça eletrônica), para, querendo, no prazo legal, fazer o 

recolhimento da taxa de desarquivamento, conforme consta na petição de 

fls. 72/73.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14708 Nr: 3539-47.2003.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Rodrigues Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456/MT

 Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada estará em usufruto de férias 

regulamentares no período de 20/03/2017 a 18/04/2017, não havendo 

tempo suficiente para análise deste feito, não obstante as incessantes 

tarefas no âmbito desta Vara, retornem os autos ao Cartório, sendo que, 

decorrido o referido período, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 17 de março de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14708 Nr: 3539-47.2003.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Rodrigues Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456/MT

 Vistos em correição.

Postergo o pedido de fl. 71/72 para após manifestação das partes quanto 

à possibilidade de acordo, conforme requerido nos autos em apenso de 

Cód. 69862.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26174 Nr: 147-89.2009.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Cordeiro de Jesus Bolandini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Pereira dos Santos - 

OAB:2462/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR a ré MARIA APARECIDA CORDEIRO DE JESUS 

BOLANDINI, devidamente qualificada nos autos, como incursa nas 

sanções do artigo 155, parágrafo 4º, inciso II do Código Penal. Portanto, 

torno definitiva a pena em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) 

DIAS-MULTA, calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo 

vigente na época do fato, devidamente corrigido. Diante disso, DECLARO 

extinta a punibilidade da acusada MARIA APARECIDA CORDEIRA DE 

JESUS BOLANDINI pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em 

sua modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, 

inciso IV, 110, parágrafos 1º e 2º (antiga redação), 114, inciso II e 117, 
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todos do Código Penal.Inexistem bens a serem destinados.Certificado o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu - MT, 01 de 

fevereiro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22557 Nr: 1461-75.2006.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos de 

Silva - OAB:9.565

 Ante o exposto, com espeque no art. 107, IV, do CP, DECLARO extinta a 

punibilidade do acusado ROBERTO CARLOS DUARTE, já qualificado nos 

autos e, concomitantemente, DECLARO extinto o presente processo. 

Inexistem bens a serem destinados.Certificado o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de praxe. Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, por ser considerado 

pessoa pobre na forma da Lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Poxoréu – MT, 02 de fevereiro de 2018Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-16.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

1000001-16.2018.8.11.0014 REQUERENTE: MANOEL JOAO SOBRINHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A VISTO, Nos moldes do artigo 16 

da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as 

advertências legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao 

ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Por fim, ATENTE-SE o 

causídico peticionante para somente realizar a marcação do campo 

"Pedido de liminar ou antecipação de tutela?" quando houver efetivo 

pedido neste sentido, evitando, assim, a conclusão desnecessária do 

processo e, por conseguinte, viabilizando o cumprimento célere dos 

trâmites da secretaria. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Poxoréu/MT, 06 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-73.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES ALVES GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Numero do Processo: 

8010291-73.2015.8.11.0014 REQUERENTE: FERNANDES ALVES GOMES 

NETO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTO, Certificada a 

tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito devolutivo apenas, na 

forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte apelada para 

apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Poxoréu/MT, 06 de fevereiro de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30347 Nr: 1101-10.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGGDS, TGGDS, PRSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA F KUMUCHIAN - 

OAB:7946

 Vistos etc.

1. Compulsando os autos, fls. 93/94, verifica-se que a sessão de 

mediação restou exitosa, uma vez que as partes compuseram acordo. 

Constato que é caso de julgamento, com resolução do mérito da demanda, 

ante a existência de transação entre os contendores, de sorte que não 

vejo óbice em homologar o acordo formulado e, por consequência, 

extinguir o feito.

2. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil, JULGO O MÉRITO da demanda para homologar o acordo 

formalizado entre os litigantes.

 Sem custas.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquive-se, com as anotações e baixas de estilo.

Publicada com inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63713 Nr: 998-27.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): WELLINTON DA FONSECA, MICHEL SOUZA 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado....Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 

Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 

valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, intime-se o 

Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 791, III, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8168 Nr: 193-12.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO GERALDO, MÁRIO CEZAR GERALDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, itens 

7.2.2 e 7.3.2 (CNGC/MT, itens 6.16.7.3 e 6.16.7.7), impulsiono estes autos 

ao setor de Expedição de Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Autora, via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias 

efetuar o preparo da missiva junto ao juízo deprecado, sob pena de 

devolução independentemente de cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32812 Nr: 1000-36.2012.811.0033

 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 PRESSI, VIVIANE CRISTINA HUL PRESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI FRANCISCO MOCELLIN, LOURENÇO 

PRIMO MOCELLIN, IRENE MOCELLIN, RICHARD BERTICELLI MOCELLIN, 

MARCIA APARECIDA BARBOSA, FERTILIZANTES HENRIGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MEDEIROS DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 14.142, EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624/MT

 Autos nº 1000-36.2012.811.0033 – Cód. 32812

Vistos.

Considerando que a sentença reconheceu a ilegitimidade de Lourenço 

Primo Mocellin e Irene Mocellin, proceda-se à devida exclusão destes do 

pólo passivo da presente demanda, tanto no sistema informatizado, quanto 

na capa dos autos, tornando sem efeito, portanto, o primeiro parágrafo da 

certidão de fl. 298, bem como a integralidade da certidão de fl. 300.

Considerando também que foi renovada a publicação da sentença para 

Darci Francisco Mocellin, Richard Berticelli Mocellin e Márcia Aparecida 

Barbosa, em razão do certificado no segundo parágrafo da certidão de fl. 

298, certifique-se eventual decurso de prazo para apresentação do 

recurso de apelação.

Cumpridas tais determinações, intimem-se os embargantes, bem como os 

embargados Darci Francisco Mocellin, Richard Berticelli Mocellin e Márcia 

Aparecida Barbosa para apresentarem, querendo, suas contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto, sob pena de subida ao TJMT sem elas.

Decorrido o prazo sem apresentação das contrarrazões, certifique-se e 

remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

com as homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 05 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55612 Nr: 1289-95.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito, em 48 

horas, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68026 Nr: 3409-43.2016.811.0033

 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: lorrainy oliveira prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONILSON PRADO, SIMONE GOMES DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699

 Visto.

Intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 5 (cinco) dias, justificando sua pertinência e necessidade, 

sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5016 Nr: 1034-60.2002.811.0033

 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: ARI DE MORAES, DIRCEU CORREA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS PAIVA DIAS, WANDERLEY 

STRUZIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MADALENE 

WOLLMANN - OAB:49.547/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, Lauro Marvulle - OAB:0455660, MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDIR BRUNO 

ENGEL JUNIOR, para devolução dos autos nº 1034-60.2002.811.0033, 

Protocolo 5016, 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.: 13950 Nr: 1865-69.2006.811.0033

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DIAS, AMELIA JUNCO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, IDE GONSALVES 

GUIMARÃES, REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDIR BRUNO 

ENGEL JUNIOR, para devolução dos autos nº 1865-69.2006.811.0033, 

Protocolo 13950, 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): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70669 Nr: 1495-07.2017.811.0033

 AÇÃO: Incidente de Falsidade->Incidentes->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS ANJOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA - 

OAB:11.810/MT

 Intimo Vossa Senhoria advogado do réu para que, em 5 (cinco) dias se 

manifeste nos autos acerca da petição do facebook juntada às fls. 

119/151.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54542 Nr: 385-75.2014.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 
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MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

1. Diante dos termos da certidão de fl. 171, a qual atesta o decurso do 

prazo para o executado efetuar o pagamento voluntário, acresço multa e 

honorários advocatícios (ambos) de 10% (dez por cento) sobre o débito 

exequendo, perfazendo o total de R$ 9.811,84 (nove mil, oitocentos e 

onze reais e oitenta e quatro centavos) [cálculo de fl. 167/168], em 

cumprimento ao artigo 523, § 1º, do CPC.

Pelos mesmos motivos, DEFIRO a pretensão formulada pelo exequente às 

fls. 166/168 (alínea “c”), para determinação de constrição judicial, por meio 

do sistema BACENJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora de 

eventuais contas e aplicações financeiras em nome do executado, em 

cumprimento ao artigo 523, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como 

atendendo a ordem de preferência inscrita no artigo 835, inciso I, do 

referido diploma legal.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Certifique-se o transcurso ou não do prazo para o executado 

apresentar impugnação.

b) Intimem-se os patronos dos litigantes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se sobre o incluso resultado do Sistema Bancenjud, 

requerendo o que entender de direito.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76503 Nr: 3988-54.2017.811.0033

 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: EMANUELLE CRISTINE SOARES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDA MARIA DE SOUZA MEDEIROS, FÁBIA 

FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS, FLÁVIA FABIANA DE SOUZA 

MEDEIROS, ISMAEL RODRIGO JÚNIOR DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 145590.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 17/04/2018 às 14 horas, na Sala de Audiências do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca, servindo a presente 

certidão para convidar as partes e seus respectivos advogados para 

comparecerem na sessão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64279 Nr: 1283-20.2016.811.0033

 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): ANDERSON DOS SANTOS, LETICIA SANTOS 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 145547.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 06/04/2018 às 14 horas, na Sala de Audiências do CEJUSC da 

Comarca, servindo a presente certidão para convidar as partes e seus 

respectivos advogados para comparecerem na sessão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75706 Nr: 3669-86.2017.811.0033

 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: CMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 145586.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 12/04/2018 às 14h30min, na Sala de Audiências do CEJUSC da 

Comarca, servindo a presente certidão para convidar as partes e seus 

respectivos advogados para comparecerem na sessão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76008 Nr: 3768-56.2017.811.0033

 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: CAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 145579.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 12/04/2018 às 14 horas, na Sala de Audiências do CEJUSC da 

Comarca, servindo a presente certidão para convidar as partes e seus 

respectivos advogados para comparecerem na sessão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76037 Nr: 3777-18.2017.811.0033

 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: JOAREZ FOELLMER RAMBO, GLORIA ESTELA 

MENDONZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:15120-A, ROSANGELA CRISTINA BARBOZA 

SLEDER - OAB:36441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, conforme ordem da r. decisão de fls. 

111/113, designo audiência de conciliação para o dia 11 (onze) de abril de 

2018 às 13:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58438 Nr: 382-86.2015.811.0033

 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: AFDS, ACMF, AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida de fls.39/44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51128 Nr: 263-96.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVELTON APARECIDO COSTA KOLOGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 392 de 529



SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/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$ 30,00 (trinta 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): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64187 Nr: 1236-46.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U A GABRIEL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

dar andamento ao feito, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29926 Nr: 679-35.2011.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURECIL LOUBACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO GIULIANO STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luis da Silva - 

OAB:16.561, ELISANGELA MARCARI - OAB:10297, ROBERTO CARLOS 

DAMBROS - OAB:13154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez 

que decorreu o prazo de 60 dias solicitados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73172 Nr: 2618-40.2017.811.0033

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do Indiciado, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50198 Nr: 2013-70.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAVIRÁ INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73847 Nr: 2852-22.2017.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra-se o despacho de fl. 43 (sem numeração).

2. Certifique-se o decurso de prazo para oferecimento de embargos e, em 

seguida, requisite-se o pagamento, por meio de RPV, nos termos dos 

artigos 535, § 3º, II, e 910, § 1º, ambos do CPC, observado o Provimento n. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017.

3. Às providências, com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-59.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GERMANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contstação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-06.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE OLIVEIRA ALVES (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)

 

Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para fins de intimação da 

parte reclamada, na pessoa de sua advogada para que realize o 

pagamento determinado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (art. 523 caput, do CPC, c/c 

Enunciado n. 105 do FONAJE). Certifico ainda que o depósito poderá ser 

efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000026-06.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA COSTA LIMA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000026-06.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA 

DA COSTA LIMA ARAUJO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos, 

ajuizada por MARIA AUXILIADORA DA COSTA LIMA ARAUJO, em face de 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, em que a 

parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Postula, 

ao final, pela condenação da requerida em dano morais. A requerida 

apresentou contestação, sustentando preliminarmente a inépcia da inicial. 

- Inépcia da Inicial A preliminar deve ser rejeitada. Para que seja declarada 

a inépcia da inicial, necessária a presença de um dos elementos dispostos 

no artigo 295, parágrafo primeiro do CPC, in verbis: I - lhe faltar pedido ou 

causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses 

legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis 
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entre si. Não é o caso da inicial dos autos, eis que se encontram 

presentes todos os requisitos contidos no artigo 319 do CPC, inexistindo, 

ainda, qualquer dos vícios elencados no dispositivo transcrito. 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, 

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. Verifica-se no caso em análise que é incontroversa a 

inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito no valor 

de R$ 923,67 (novecentos e vinte e três reais e sessenta e sete 

centavos). Por outro lado, embora a requerida afirme que adquiriu a dívida 

por termo de cessão de crédito firmado com o Banco do Brasil S/A, não 

acostou qualquer documento que comprovasse a realização do negócio 

jurídico que motivou a inserção dos dados da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 

Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio 

jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center. 

Entretanto, embasou suas alegações somente em cópias das telas dos 

sistemas de atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a 

existência do débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente 

manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS 

INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME 

INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

1. Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas 

sem pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, 

indevida a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito em decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser 

imputado. Anotese que os documentos juntados aos autos são telas 

sistêmicas unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o 

número de parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Assim, não há provas de que 

houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes. Desta feita, 

restou comprovada a qualidade, indevida, da cobrança realizada pela 

requerida em face da parte autora, o que torna nítida sua 

responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - 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, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Impede destacar, que momento da inclusão da restrição nominal pelo 

requerido, não havia qualquer outra anotação restritiva, não incidindo, 

portanto, a súmula 385/STJ. 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 inscrição no cadastro restritivo 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. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

o cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. 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-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. 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 
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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. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. 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$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 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. 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). 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

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 19308 Nr: 2346-76.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERGINO JOSÉ CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE 

SENA - OAB:6432-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, e em 

cumprimento a r. decisão de fls. 241, impulsiono os autos a fim de 

conceder vistas a defesa acerca dos documentos juntados aos 

presentes, fls. 243/250 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49133 Nr: 417-95.2015.811.0049

 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): LUIZ ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/MT/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação da pare autora, com a finaldade de manifesta-se 

quanttoà certidão do oficial de justiça,anexada nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 21216 Nr: 1473-42.2010.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS ANDRADE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Vistos.

Analisados os autos, constato que o acusado informou que não tem 

condições financeiras de contratar advogado, conforme declaração de fl. 

47.

Atualmente esta Comarca não conta com Núcleo da Defensoria Pública 

para atendimento dos jurisdicionados hipossuficientes.

Considerando-se que nenhum acusado será processado ou julgado sem 

defensor (CPP, artigos 261 e 263), nomeio advogado (a) dativo (a) para 

patrocinar a defesa dos réus na pessoa do (a) Dr. Marcos André 

Schwingel, OAB/MT 8.957, que deverá ser intimado (a) pessoalmente para 

tomar conhecimento da presente nomeação, apresentar resposta à 

acusação para o réu Antônio Carlos Andrade Nunes no prazo de 10 dias 

(CPP, artigo 396-A, §2º) e prosseguir na defesa do réu.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40914 Nr: 493-27.2012.811.0049

 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: B.V FINANCEIRA S/A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMA AIRES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15.020-B/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para juntar aos autos o acordo mencionado à fl. 

54 a ser homologado ou requerer o que de direito, no prazo de 10 dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52288 Nr: 171-65.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DO CARMO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Vistos.

Diante da certidão retro.

Logo, redesigno a audiência para o dia 15 de maio de 2018, às 16h00 

(Horário Oficial de MT) no Fórum local.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o quanto necessário.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54069 Nr: 1084-47.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSI BRIGNONI ALGERI, CESAR LUIZ ALGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 54069

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 34, tendo em vista não ter a parte demonstrado 

esgotamento em seus meios de busca.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

for de direito, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62686 Nr: 2630-06.2017.811.0049

 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: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. DO ARAGUAIA - SICREDI 

ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A, SAMUELL DA 

SILVA RIBEIRO - OAB:15689-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a comprovar o 

recolhimento das custas de distribuição da Carta Precatória nesse Juízo, 

com a maxima urgência para citação e intimação do embargado, conforme 

item 2.3.11 da CNGC abaixo transcrito.

"2.3.11 – No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponíveis nos 

Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62653 Nr: 2617-07.2017.811.0049

 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: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMIS-SÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO 

XINGU,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a comprovar o 

recolhimento das custas de distribuição da Carta Precatória nesse Juízo, 

para ciação e ntimação do requerido, conforme item 2.3.11 da CNGC 

abaixo transcrito.

"2.3.11 – No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponíveis nos 

Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet."

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 04/2018 - Diretoria do Foro de Alto Garças– Disciplina a 

participação de Crianças e Adolescentes nos festejos 

carnavalescos/momescos e estabelece medidas referentes ao Carnaval.

O M. M. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças, 

Estado de Mato Grosso, Dr. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO, 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, 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 colocá-los a salvo de todo 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência crueldade e 

opressão, bem como a necessidade de assegurar à criança e ao 

adolescente os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana diante 

da sociedade em geral;

CONSIDERANDO o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente – 

Lei n. 8.069/1990 – e a Lei Estadual n. 9.791 de 27 de julho de 2012, a qual 

disciplina sobre as sanções pela venda, oferta, fornecimento e entrega de 

bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, a menor de 18 (dezoito) anos;

CONSIDERANDO o direito da criança e do adolescente ao acesso às 

diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua 

faixa etária, 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. 8.069/1990, art. 70 – e 

competir à autoridade judiciária disciplinar a participação e o acesso de 

crianças e adolescentes em bailes ou promoções dançantes, boate ou 
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congêneres, bem como em locais de diversões e espetáculos públicos – 

Lei n. 8.069/1990, art. 149;

CONSIDERANDO os festejos carnavalescos/momescos do ano de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º. A participação de crianças e adolescentes nos eventos 

carnavalescos do ano de 2018, assim como o ingresso e a permanência 

desses desacompanhados ou não, dependerão da observância das 

determinações contidas nesta Portaria e legislação correlata sobre o tema.

Art. 2º. Os desfiles de blocos infantis, em vias públicas ou locais abertos 

e expostos ao sol somente poderão ser realizados até às 14h (quatorze 

horas), e os bailes ou eventos infantis outros, promovidos em lugares 

protegidos dos raios solares, poderão ser efetuados em qualquer período 

do dia e até às 20h (vinte horas), atentando-se quanto às exigências 

dispostas no art. 7º desta Portaria.

§ 1º. Os eventos festivos no caput enunciados (matinês/vespertinos), 

somente terão a participação de crianças e adolescentes com idade 

inferior a 16 (dezesseis) anos, devidamente acompanhadas dos pais ou 

responsável.

§ 2º. Os organizadores do evento festivo cuidarão para que não seja 

permitida nos mesmos locais a presença de adultos, salvo o responsável 

pela criança ou adolescente, bem como deverão evitar a utilização de 

objetos ou adereços de fantasias que possam oferecer riscos à 

integridade física, psíquica ou moral dos participantes.

§ 3º. Os organizadores do evento deverão adotar meios de 

conscientização no sentido de proibir os pais ou responsáveis que 

acompanham as crianças e os adolescentes, quanto à ingestão de 

bebidas alcoólicas ou uso substância que cause dependência física ou 

psíquica, evitando-se a colocação destes em risco e educando contra a 

ingestão e uso dessas, em respeito a sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento.

Art. 3º. Nos desfiles de blocos, cordões, escolas de samba e bailes ou 

assemelhados, abertos ao público em geral, será permitida a participação, 

ingresso e permanência de crianças e adolescentes, atentando-se quanto 

às exigências dispostas no art. 7º desta Portaria.

§ 1º. As crianças e os adolescentes com idade a inferior a 16 (dezesseis) 

anos, deverão estar acompanhadas dos pais ou responsável.

§ 2º. Os adolescentes com idade igual ou superior a 16 anos e inferior a 

18(dezoito) anos, não poderão ingressar ou permanecer sem o 

acompanhamento do seu representante legal após as 03h00min, conforme 

artigo 149, inciso II, da Lei nº 8069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente);

§ 3º. No caso mencionado no caput, caso agreguem ao preço do 

ingresso, camisa, abadá ou outros, o fornecimento gratuito de bebidas 

alcoólicas, será terminantemente proibida a entrada e permanência de 

crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsável, não 

se aplicando a exceção expressa no parágrafo anterior, bem como 

deverão ser afixados nos locais de acesso, bares e onde mais esteja 

servindo a bebida, cartazes visíveis e legíveis sobre a proibição de venda 

e consumo dessas a menores de 18 (dezoito) anos.

§ 4º. O organizador do evento deverá observar o artigo 23 da Lei 

10.741/03, que prescreve a participação dos idosos em atividades 

culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo 

menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, 

culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos 

respectivos locais.

§ 5º. É vedado por parte de crianças e adolescentes a prática do topless, 

bottomless e outras que atentem contra a integridade física, psíquica e 

moral desses.

Art. 4º. As crianças e adolescentes em situação irregular nos eventos 

serão retirados e imediatamente entregues, sem prejuízo da 

responsabilidade civil, administrativa ou penal, dos organizadores, 

estabelecimentos e dos pais ou responsável:

I - aos pais ou responsável;

II- se necessário, recolhidos às instituições próprias;

III - ao Conselho Tutelar.

Art. 5º. Os organizadores do evento e proprietários ou responsáveis por 

estabelecimentos outros ficam cientes da proibição/crime do art. 243 da 

Lei n. 8.069/1990, com pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e 

multa, se o fato não constituir crime mais grave.

§ 1º. Os mencionados no caput, utilizando-se do pessoal de segurança e 

outros, cuidarão para impedir que crianças e adolescentes, pessoas com 

idade inferior a 18 (dezoito) anos, façam uso de substâncias 

entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.

§ 2º. As crianças ou adolescentes em situação de abandono ou de risco, 

decorrente da conduta omissiva ou comissiva de seus pais ou 

responsável e da sociedade, entre as quais as alcoolizadas, 

aparentemente drogadas, em vias de fato, sobre os ombros de adultos em 

locais de intenso fluxo de foliões, entre outras a serem verificadas com a 

utilização da razoabilidade e bom senso, bem como as que forem 

encontradas usando spray proibido, ingerindo bebida alcoólica ou 

consumindo produto cujo componente possa causar dependência física 

ou psíquica, terão esses apreendidos e comunicado o Conselho Tutelar, 

que adotará as medidas cabíveis.

Art. 6º. 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 carnavalescos ou 

estabelecimentos, mediante identificação com credencial, ficando 

facultado aos organizadores e proprietários de estabelecimentos a 

exigência de exibição do documento.

§ 1º. Ressalta-se que impedir ou embaraçar a ação de Autoridade 

Judiciária, membro do Conselho 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 remota 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. 7º. São considerados responsáveis pela criança e adolescente, para 

fins de exame e identificação por parte dos organizadores do evento, 

agentes de fiscalização e autoridades competentes:

I - o pai, a mãe, o tutor, o guardião, os ascendentes ou parentes até o 

terceiro grau e maiores de 18 (dezoito) anos, todos comprovados 

documentalmente o parentesco;

 II - qualquer pessoa maior de 18 (dezoito) anos no gozo de suas 

capacidades civis e mentais, autorizada pelo pai, mãe ou responsável 

legal, por escrito e com firma reconhecida em cartório, bem como portando 

documento de identidade com foto.

 Parágrafo único. Ressalta-se que é crime entregar filho menor de 18 

(dezoito) anos a pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o 

menor fica moral ou materialmente em perigo, com pena de detenção, de 1 

(um) a 2 (dois) anos.

Art. 8º. As situações excepcionais poderão ser reguladas por Alvará 

Judicial, requerido pelos organizadores do evento até às 19h (dezenove 

horas) do dia 13 (treze) de fevereiro do ano em curso, explicitando o dia, 

hora e local do evento, além do número de participantes, total de pessoas 

responsáveis pela segurança, com a qualificação completa do seu 

organizador/coordenador e eventual participação de criança ou 

adolescente, ainda que relativas às hipóteses versadas nesta Portaria.

Art. 9º Os organizadores do evento e proprietários ou responsáveis por 

estabelecimentos outros, entre os quais, clubes, bares, restaurantes, 

lanchonetes, boates, discotecas, supermercados, casas de 

conveniências e congêneres, deverão observar o cumprimento das 

disposições desta Portaria e, consequentemente, dos artigos 249 e 258 da 

Lei n. 8.069/1990.

§ 1º. Ressalta-se que descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres 

inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim 

determinação da Autoridade Judiciária ou Conselho Tutelar é infração com 

pena de multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de referência, aplicando-se 

o dobro em caso de reincidência.

§ 2º. Ressalta-se que deixar o responsável pelo estabelecimento ou o 

empresário de observar o que dispõe a Lei n. 8.069/1990 sobre o acesso 

de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua 

participação no espetáculo é infração com pena de multa de 3 (três) a 20 

(vinte) salários de referência e, em caso de reincidência, a Autoridade 

Judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 

(quinze) dias.

Art. 10 Os casos omissos serão regulados por este Juízo.

Art. 11 Esta Portaria deve estar afixada à entrada dos estabelecimentos 

(em tamanho A4).

§1º. Os clubes, similares, ou qualquer outro local destinado aos eventos 

deverão manter afixados em lugar visível, uma cópia de documento hábil 

de licença e ou autorização da Prefeitura quanto à segurança do prédio 

onde serão realizados os eventos festivos, assim como as demais 
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autorizações exigidas pelo Poder Público.

§ 2º. Ressalta-se que deixar o responsável por diversão ou espetáculo 

público de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de 

exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão ou 

espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação é 

infração com pena de multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de referência, 

aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Art. 12 Os organizadores e proprietários ou responsáveis por 

estabelecimentos outros, que realizarem eventos em ambiente aberto e 

sem acústica ou isolamento para o som, deverão providenciar que o 

volume não ultrapasse a intensidade de 85dB NA (oitenta e cinco decibéis) 

a partir das 2h (duas horas) da madrugada e o desligamento total de seu 

aparelhamento sonoro às 4h (quatro horas).

§ 1º. A determinação do caput objetiva o direito que tem cada indivíduo, em 

especial as crianças e adolescentes, de gozar de tranquilidade, silêncio e 

repouso necessários, restringindo 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.

 § 2º. Ressalta-se que perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios 

com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em 

desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros 

ou sinais acústicos é contravenção penal apenado com prisão simples, de 

15 (quinze) dias a 3 (três) meses ou multa.

 § 3º. Ressalta-se que causar poluição de qualquer natureza em níveis 

tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora 

é crime com pela de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Art. 13 Esta portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, valendo 

para o Carnaval de 2018.

Alto Garças, 02 de fevereiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL N. 001/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Lener Leopoldo da Silva Coelho, Juiz de 

Direito – Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças, no uso de suas 

atribuições legais e,

 Considerando o Pedido de Abertura de Processo Seletivo nº 25/2017 (CIA 

0076811-28.2017.811.0000), o qual autorizou a realização de novo 

processo seletivo de estagiários de nível superior nas áreas de Direito, 

Tecnologia da Informação, Administração; História; Comunicação Social 

(Publicidade, Propaganda e Jornalismo); Ciências Econômicas; Ciências 

Contábeis; Tecnologia em Gestão de Eventos e Cerimonial; Engenharia 

Civil; Engenharia Elétrica; Gestão de Pessoas; Gestão Pública; Arquitetura 

e Urbanismo; Psicologia; Serviço Social e Enfermagem.

1. Torna público a Abertura do Processo Seletivo para o Recrutamento de 

Estagiários da Comarca de Alto Garças/MT, para preenchimento de 01 

(uma) vaga, bem como a formação de cadastro reserva.

2. O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o edital nº 014/2012/GSCP, de 16/05/2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT, nº 8.813 em 17/05/2012.

3. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Foro da Comarca de Alto 

Garças/MT, situada na Rua Dom Aquino, nº 383 – centro, no período de 

19/02/2018 à 02/03/2018, no horário das 12h às 18h.

4. O processo seletivo será realizado em uma única etapa, mediante 

aplicação de 1 (uma) prova objetiva que conterá 40 (quarenta) questões, 

a prova terá duração de 3 (três) horas, que será realizada no dia 

17/03/2018, das 13h00min às 16h00min.

Alto Garças, 06 de fevereiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito - Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31351 Nr: 1344-11.2012.811.0035

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO BORGES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1344-11.2012.811.0035-ID-31351

ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉ: LUIZ FERNANDO BORGES DE LIMA

CITANDO(A, S): Luiz Fernando Borges de Lima, Rg: 17479517 SSP MT 

Filiação: Wanderley Pereira de Lima e Rosangela Borges Furtado, data de 

nascimento: 20/11/1993, brasileiro(a), natural de Pedra preta-MT, 

solteiro(a), operador de maquinas, Endereço: Rua Noda Guenco 295, 

Bairro: Centro, Cidade: Pedra Preta-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/05/2014

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 

10 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta 

à acusação.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de denúncia interposta pelo Ministério 

Público Estadual em face de Luiz Fernando Borges de Lima, Rg: 17479517 

SSP MT Filiação: Wanderley Pereira de Lima e Rosangela Borges Furtado, 

data de nascimento: 20/11/1993, brasileiro(a), natural de Pedra preta-MT, 

solteiro(a), operador de maquinas, Endereço: Rua Noda Guenco 295, 

Bairro: Centro, Cidade: Pedra Preta-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, pelas praticas dos seguintes fatos:Consta da denuncia, que no dia 

12 de setembro de 2012, por volta das 23 horas e 20 minutos, na Rua 

Araraquara, Novo Horizonte, Alto Garças/MT, o denunciado, estava 

pilotando a motocicleta titan 125 placas JZF-1722 sem possuir carteira de 

habilitação.Assim agindo, o denunciado, Luiz Fernando Borges de Lima, 

praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 309 da Lei 9503/97(CTB), 

razão pela qual o Ministério Público ofereceu a presente denúncia que foi 

recebida nestes termos e após esgotadas as tentativas de citação foi 

determinada a citação editalicia do acusado para responder por escrito.

DESPACHO: DESPACHOCite-se o acusado por edital, nos termos do artigo 

361 do Código de Processo Penal, eis que se encontra em lugar incerto e 

não sabido.Após, se o denunciado não comparecer, nem constituir 

advogado, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que se 

manifeste nos termos do artigo 366 do CPP.Alto Garças/MT, 21 de 

novembro de 2017.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 5 de fevereiro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51550 Nr: 2747-39.2017.811.0035

 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: Sebastião da Silva Barros Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinaide Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora, para manifestação 

em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32086 Nr: 336-62.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA LUÍSA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:

 Cód: 32086

SENTENÇA.

DECISÃO/Ofício n. 188/2018

I - Preenchidos os requisitos do artigo 534 do NCPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

 Retifique-se na distribuição, alterando-se para cumprimento de sentença.

 Oficie-se ao INSS para que implante ou comprove a implantação do 

benefício concedido à parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de 

multa diária.

 II - Intime-se o INSS para que apresente impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, nos termos do artigo 

535 do NCPC.

 III - Em não havendo manifestação, certifique-se, após, determino que 

requisite-se o pagamento do valor pleiteado ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª região.

IV - Em busca da observância aos princípios da celeridade processual e 

instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o art. 188 do 

NCPC, determino que Cópia desta decisão sirva como mandado e ofício no 

que couber.

V - Às providências.

 Alto Garças/MT, 24 de Janeiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32280 Nr: 587-80.2013.811.0035

 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 Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Janete dos Santos Padilha Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657/B e 8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 DECISÃO

 Vistos etc.

 Considerando a certidão de fls. 63, determino a expedição do respectivo 

alvará para levantamento da quantia depositada no valor de R$939,48 

(Novecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos).

 Após, considerando o depósito efetivado, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presumir-se a quitação integral do 

débito.

 Em seguida conclusos.

 Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 29 de Setembro de 2017.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34301 Nr: 375-25.2014.811.0035

 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: REGIANE RODRIGUES BORGES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

responda, no prazo legal, ao recurso de Apelação interposto nas 

fls.251/268.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48273 Nr: 1112-23.2017.811.0035

 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: UTG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE LEMOS SANTANA 

NAVES DE LIMA - OAB:20916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade promovida por Ubiramar 

Tauana Gomes, em face de Katiana Padilha da Rosa, todos qualificados 

nos autos.

É o relatório. Decido.

Em que pese o pedido de INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, verifica-se 

que o Autor já é o Pai registral da menor em questão. Nesta esteira, 

considerando ainda que o pedido do Autor, revela-se tão somente quanto 

ao pedido do exame de DNA, e ainda que aceito, levaria a uma indesejavel 

sentença de extinção sem julgamento do mérito dos presentes pela perda 

do objeto após a realização do mesmo, independentemente do resultado. 

Intime-se o Autor para emendar a inicial com ação competente, qual seja, 

Ação Negatória de paternidade cumulada com anulação de registro de 

nascimento, emendado ainda os pedidos nos presentes termos, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33564 Nr: 1960-49.2013.811.0035

 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: Marileide Fonseca de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Souza - 

OAB:OAB/MT 9.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

responda, no prazo legal, ao recurso de Apelação interposto nas 

fls.232/249.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33988 Nr: 83-40.2014.811.0035

 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: Girlei Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

responda, no prazo legal, ao recurso de Apelação interposto nas 

fls.238/255.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37460 Nr: 260-67.2015.811.0035

 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: Daniel Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO MATO 

GROSSO alegando omissão quanto à sentença de ref. 26, que julgou 
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parcialmente procedente os pedidos aventados pelo autor.

Postula pela sanação do vício.

À ref. 45 a parte embargada se manifestou contrariamente ao provimento 

dos embargos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado.

Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexiste a citada omissão.

 Verifica-se que a omissão alegada quanto a aplicabilidade da efetiva 

incorporação das diferenças perseguidas a título de URV e reestruturação 

de carreira (Lei 6.528/94) já foram objeto de análise nesses autos.

Ademais, a irresignação do embargante deveria ser aviada mediante o 

meio processual adequado, porquanto entendimento pacificado de nossos 

Tribunais, os embargos não servem de meio hábil a reforma do quantum já 

decidido. Neste sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE 

OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código 

de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, 

porém os embargos de declaração não constituem meio processual 

adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes 

efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre 

no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 

822514 RN, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Data de 

Julgamento: 04/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2015 PUBLIC 03-03-2015) (grifei).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.

Às providências. Cumpra-se.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37460 Nr: 260-67.2015.811.0035

 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: Daniel Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora, para que tome 

ciência do dispositivo final da r. sentença, a saber: Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, 

por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38968 Nr: 837-45.2015.811.0035

 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: IVMFDIEDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que essa 

providencie o depósito da diligência de oficial de justiça, através do site do 

tjmt.jus.br. Link de EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial de 

Justiça., no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38968 Nr: 837-45.2015.811.0035

 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: IVMFDIEDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro, a substituição processual nos termos do quanto requerido à 

ref.21, proceda a secretaria as alterações necessárias no sistema Apolo 

no que se refere ao polo ativo da ação observando para tanto que as 

intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marco 

André Honda Flores, inscrito na OAB/MT 9.708-A.

 No mais, intime-se a parte autora para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, juntando aos autos o comprovante desse, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Após, 

juntado o comprovante de pagamento, cumpra-se integralmente a decisão 

de ref.3.

Às providências.

.

______________________________

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39243 Nr: 927-53.2015.811.0035

 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: JOSÉ MIGUEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partesd para intimà-las do 

retorno da Instância Superior, no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40495 Nr: 1431-59.2015.811.0035

 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: Edelizes Aparecida Ledur

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimà-las 

acerca do retorno da Instância Superior, no prazo legal, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14581 Nr: 615-19.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Ribeiro de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 14581

SENTENÇA.
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Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença prosposto por MARIA 

AUXILIADORA RIBEIRO DE RESENDE em face de INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, JULGO EXTINTA a presente execução na forma do art. 924, inciso 

II, do CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o artigo 450, §3º da CNGC:

"450, §3º - 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 os autos com as baixas e anotações de estilo.

 P.R.I.C.

 Alto Garças/MT, 11 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.: 33556 Nr: 1952-72.2013.811.0035

 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: Cely Costa Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Souza - 

OAB:OAB/MT 9.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

responda, no prazo legal, ao recurso de Apelação interposto nas 

fls.299/316.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 22990 Nr: 704-31.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronicley da Silva Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, ante o 

teor do mandado/certidão acostado aos autos às fls. 37/38, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36224 Nr: 110-75.2016.811.0092

 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: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filhho - 

OAB:4.482 OAB/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para fins de INTIMAÇÃO 

da parte autora, para que proceda o recolhimento da diligência do oficial 

de justiça e junte comprovante nos presentes autos. Informo que a guia de 

diligência deve ser retirada no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no campo "Serviços>Guias>Emissão de Guia Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31404 Nr: 939-61.2013.811.0092

 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: Zulmira Barbosa -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A, Volmir Carlos Debona Junior - OAB:16901/MT

 Certifico em cumprimento a r. decisão de fls. 106 que o Recurso de 

Apelação de fls. 85/105 é tempestivo. Assim impulsiono o presente feito 

para fins de intimar a parte recorrida, por meio de defensor, para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 16810 Nr: 1189-07.2007.811.0092

 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: HSBC Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI LUIGI PERACHIA, RENÊ FRANCISCO 

FUNGHETTO, Valdir Antônio Niedermeier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a determinação constante às fls. 195, que 

serve a presente para fins de intimar a parte requerente, por meio de seu 

procurador, para proceder o devido recolhimento da diligência para 

cumprimento do ato, observando-se o 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 15997 Nr: 348-12.2007.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GICeSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9123, Luis Fernando Decanini - OAB:9.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a determinação constante na r. decisão de fls. 

206, que serve a presente para fins de intimar a parte exequente, por meio 

de seu defensor, para requerer o que entender de direito à regular 

tramitação do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36606 Nr: 256-19.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Aguiar, Adilson Clugg, Ednei Clugg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Batista Rodrigues - 

OAB:18.453/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 052/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos por certidão, com a finalidade de intimar o defensor 

dos acusados, para apresentação de Memoriais Finais no pazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 16611 Nr: 956-10.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT, PT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 16611

Vistos.

1. A busca pelo sistema RENAJUD foi autorizada e efetuada, porém esta 

foi negativa, conforme comprovante anexo.

 2. Assim, INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para se manifestar sobre 

os rumos da execução, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 27 de novembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50598 Nr: 1056-71.2016.811.0084

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença ajuizado nos mesmos 

autos em que foi homologado por sentença judicial acordo entabulado 

pelas partes em processo de busca e apreensão veicular em que, dentre 

as obrigações assumidas pelo acordante/executado, foi a obrigação de 

fazer consistente em pagamento das despesas de estadia e remoção do 

veículo restituído.

 Em síntese, alega o exequente que o executado não cumpriu o acordo em 

sua totalidade, não retirou o veículo do pátio onde recolhido, bem como 

não efetuou o pagamento das despesas de estadia e remoção.

Assim, na forma dos arts. 536, 525 e 513, §2º, I, Todos, do CPC:

1) PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC/TJMT

2) INTIME-SE a parte executada, na forma do art. 513, § 2º, I do CPC para 

que no prazo de 10 (dez) dias cumpra o que acordado e devidamente 

homologado por este juízo ou comprove nos autos já ter cumprido tal 

obrigação.

 Desde já, fixo multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) em caso de 

descumprimento desta decisão, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

4) Se decorrido tal prazo sem que haja notícia de resposta a cerca do 

cumprimento da obrigação, CERTIFIQUE-SE e intime-se o exequente para 

manifestar nos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Apiacás/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6400 Nr: 2490-64.2001.811.0038

 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 Sudameris Brasil S/A, Banco Abn Amro S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Araputanga S/A, José Almiro Bihl, 

Dirce Simioni Bihl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11640 MS, Marcelo Dallamico - OAB:9705A, Marco André 

Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Mello Casado OAB/SP 

138.047-A - OAB:39.380/RA, Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6616/MT

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NCPC, art. 513 

e ss. -, razão pela qual DETERMINO a intimação da parte credora, através 

de seu advogado, para que apresente a memória atualizada de eventual 

débito em aberto - NCPC, art. 524 - e requeira em prosseguimento.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, ARQUIVE.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71319 Nr: 2821-21.2016.811.0038

 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 Admissão de 

Associação do Noroeste de Mato Grosso e Acre - Sicredi Noroeste MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Verde Terraplangem e Transportes 

Ltda-ME, Valdivino Lopes Batista, Diego Neves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente para recolhimento das custas 

referentes à certidão requerida em Ref. 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50334 Nr: 120-29.2012.811.0038

 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: Maria Divina Zuchetti Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, para manifestar-se, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75610 Nr: 1750-47.2017.811.0038

 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: APdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Processo n. 1750-47.2017.811.0038

Código: 75610

Designo a audiência preliminar para a data de 01 de março de 2018, às 

16h15min, recomendando que secretaria providencie as diligências 

necessárias

 Araputanga/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78736 Nr: 3311-09.2017.811.0038

 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): Valdineia Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/OAB.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos a 

cerca da certidão do senhor meirinho, ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19364 Nr: 377-93.2008.811.0038

 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: M. Siraichi & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Intercentro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Joaquim Martinelli - 

OAB:PR/ 25,430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Intime a parte credora, através do(a) advogado(a), para se manifestar em 

prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido in albis esse e mais 30 (trinta) dias sem qualquer 

manifestação, ARQUIVE.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28659 Nr: 2083-09.2011.811.0038

 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: Comercio Regional de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleucia Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15353/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA - em que a parte requerida ainda não foi citada/intimada, 

razão pela qual DETERMINO a intimação da parte autora/requerente, 

através do(a) advogado(a) indicado na petição última, para que se 

manifeste em prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido esse in albis, aguarde na Secretaria da Vara Única pelo 

prazo de 30 (trinta) dias e, por fim, caso ainda inerte, intime a parte 

autora/requerente pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) 

dias e nos termos do NCPC, art. 485, § 1º.

Por fim, ainda omisso, volte-me para extinção pelo abandono - código n. 36 

- sentença.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59375 Nr: 91-71.2015.811.0038

 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: Mauro Ivoglo & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Araputanga Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizete Ferreira de Queiroz - 

OAB:MT/ 18.500, Heloisa Helena Saenz Surita - OAB:14658, Wilson 

Saenz Surita Junior - OAB:MT 7302A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aisi Anne Lima Tiago - 

OAB:MT - 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, 

Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 Visto e bem examinado, chamo o feito à ordem.

Trato de AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA - em que a parte autora fez a juntada de documentos 

novos e, portanto, sempre que uma das partes agir dessa forma há a 

necessidade de ouvir, a seu respeito, a outra parte, razão pela qual 

DETERMINO a intimação da adversa, através do(a) advogado(a) para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a admissibilidade da 

prova documental, impugnar sua autenticidade, suscitar sua falsidade e 

manifestar sobre seu conteúdo, fazendo-o com base em argumentação 

específica, não se admitindo alegação genérica, para garantir o devido 

processo legal, contraditório e ampla defesa - CRFB/88, art. 5º, LIV e LV - 

e porque possível ao magistrado limitar ou excluir as que considerar 

excessivas, impertinentes ou protelatórias.

Sem prejuízo disso e porque o magistrado é o destinatário das provas, 

DETERMINO que oficie ao Banco Bradesco S.A e requisite informações 

sobre o efetivo pagamento/adimplemento dos boletos bancários juntados 

pelas partes, enviando à instituição financeira as cópias reprográficas dos 

documentos apresentados pelas parte autora e requerido.

Com a resposta daquela, DETERMINO que dê vista às partes pelo prazo 

comum de 5 (cinco) dias.

Ausente resposta da instituição financeira no prazo de 30 (trinta) dias, 

DETERMINO que reitere o ofício.

Por fim, volte-me concluso para julgamento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53115 Nr: 453-44.2013.811.0038

 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: Celia Saraiva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, assim como defiro 

eventual pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruíram a ação, mediante a sua substituição por cópia reprográfica, que 

deverá ser certificado nos autos.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60275 Nr: 451-06.2015.811.0038

 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: Valdivino Lopes Batista, V. Lopes Batista & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terex Construções e Transportes LTDA, 

Carlos Humberto Brandolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

nos autos acerca da missiva devolvida, ref. 36, requerendo, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14647 Nr: 687-70.2006.811.0038

 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: Maria Diolina de Jesus, João Candido Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para informar endereço e 
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telefones atualizados do requerente, para fins de intimação acerca da 

expedição do alvará de levantamento.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45569 Nr: 1320-39.2014.811.0026

 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: Joaquina Quintino de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Arenápolis/MT, 02 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22615 Nr: 1133-36.2011.811.0026

 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): DP Fernandes Supermercado -ME, Darivalda 

Pales Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Diante da certidão retro, INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos, 

informando o atual endereço dos requeridos, sob pena de extinção.

II. Após, aportado o novo endereço nos autos, CUMPRA-SE as seguintes 

providências:

a) EXPEÇA-SE mandado, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

pedidos na inicial, anotando-se que, caso a parte requerida cumpra, ficará 

isenta de custas e honorários advocatícios, fixados, para o caso de 

não-cumprimento, em 10% do valor da dívida.

CONSTE, ainda, que no mesmo prazo poderá o requerido oferecer 

embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 

de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial.

b) No caso de apresentação de embargos monitórios, a teor art. 702, §4º, 

do CPC, há suspensão da eficácia do mandado inicial.

c) Considerando-se que os Embargos têm natureza de DEFESA, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte Autora para IMPUGNAÇÃO no prazo 

de 15 dias (CPC, art. 702, §5º).

d) Sobre Impugnação e documentos, diga a Ré/Embargante.

e) Após, especifiquem as partes - justificadamente - quais provas 

pretendem produzir, indicando a necessidade e o fato a ser provado, ou 

se é o caso de julgamento antecipado.

VI. Diversamente, decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

tornem-me os autos conclusos para sentença – Código 36.

CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40379 Nr: 187-30.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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): Eduardo Barroso Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Considerando a notícia do falecimento da parte executada (fl. 264), 

SUSPENDO o andamento do feito (art. 313, I, CPC).

 II. INTIME-SE o Patrono da exequente para que proceda a habilitação de 

todos os herdeiros no presente processo, no prazo de 30 dias.

III. Decorrido o prazo supra in albis, CERTIFIQUE-SE.

IV. Após, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14736 Nr: 3146-81.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT, João Carlos de 

Oliveira, Antônio Geraldo Wrobel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmara Vidal Mustasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ N.FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:OAB/MT 8392, Leandra Magro - OAB:2571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 VISTOS.

Cuida-se de Ação de Execução por Titulo Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT, em face de 

SILMARA VIDAL MUSTASSO, ambos qualificados nos autos.

Entrementes, as partes apresentaram acordo almejando sua homologação 

e a suspensão da presente demanda até a satisfação integral da 

obrigação – fls. 93/97.

Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, na forma 

do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta decisão.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

Por fim, levando em consideração que executado deveria cumprir o 

acordo até 06.02.2015, verifico que decorreu o prazo da suspensão 

pleiteada, portanto, INTIME-SE a parte autora, através de seu 

representante legal para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar total quitação 

ou, querendo, manifestar-se no que entender de direito.

Certificado o trânsito em julgado e decorrido o prazo supra sem 

manifestação, ARQUIVE os autos com as baixas e anotações de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19603 Nr: 1486-47.2009.811.0026

 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: Iracema Antonio de Barros Ferro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 

OAB:1661900-SIAPE

 DISPOSITIVO: Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 
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para minorar o débito exequendo ao valor de “R$ 25.551,65 (vinte e cinco 

mil quinhentos cinquenta e um reais sessenta e cinco centavos)”, 

referente às parcelas atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, 

importe que será atualizado pelos índices previstos no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal até a presente data, 02.02.2018.CONDENO o 

impugnado nas custas e despesas processuais, bem como no pagamento 

dos honorários advocatícios à procuradoria federal do impugnante, verba 

essa que, nos termos do artigo 85, § § 2º e 3º, do CPC, arbitro em 10% 

(dez por cento) incidentes sobre a diferença auferida com redução do 

débito exequendo, a ser devidamente compensada com a quantia devida 

pelo impugnante antes da expedição da requisição da ordem de 

pagamento. PAGAMENTO ESSE, TODAVIA, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA 

DE EXIGIBILIDADE pelo prazo previsto no artigo 98, § 3º, do CPC, ante a 

gratuidade da justiça concedida ao impugnado.Publicada com a inserção 

no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45567 Nr: 1318-69.2014.811.0026

 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: Enilce Regina Dorilêo Pinatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-69.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS BARROSO DE OLIVERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DORILEO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ GAVA OAB - MT0013024A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010026-69.2014.8.11.0026 REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS 

BARROSO DE OLIVERA REQUERIDO: JOSE FERREIRA DORILEO Vistos. 

Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente impugnação à 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 05 de fevereiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-45.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA (REQUERIDO)

CELSO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010133-45.2016.8.11.0026 REQUERENTE: LINDALVA MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA, CELSO PEREIRA DA 

SILVA Vistos. Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 05 de fevereiro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-20.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010221-20.2015.8.11.0026 REQUERENTE: MANOEL SANTANA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: A. TELECOM S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para que, querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 05 de fevereiro de 

2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-27.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS GUIMARAES FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MILENIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010076-27.2016.8.11.0026 REQUERENTE: MARIA DOS ANJOS 

GUIMARAES FERNANDES REQUERIDO: COMERCIAL MILENIO LTDA - ME 

Vistos. Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 05 de fevereiro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-79.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010079-79.2016.8.11.0026 REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

VESTUARIO - ME REQUERIDO: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 

LTDA Vistos. Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 05 de fevereiro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-51.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010206-51.2015.8.11.0026 REQUERENTE: JULIANE VIEIRA REQUERIDO: 

LOJAS AVENIDAS Vistos. Intime-se a parte autora para que, querendo, 

apresente impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 05 de fevereiro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-50.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RODRIGUES SOUZA (REQUERENTE)

C. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT0005735A (ADVOGADO)

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010068-50.2016.8.11.0026 REQUERENTE: CHRYSTIAN RODRIGUES DE 

SOUZA, JEAN RODRIGUES SOUZA REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE ARENAPOLIS Vistos. 

Deixo de fixar honorários advocatícios previstos no § 1º do art. 85 do CPC 

em face do executado Estado de Mato Grosso, uma vez que nos termos 

da Súmula n. 421 do STJ, não é cabível a condenação em honorários à 

Defensoria Pública quando a parte requerida for o Estado de Mato Grosso, 

ou seja, pessoa jurídica de direito público o qual pertence à Defensoria 

local. Quanto ao executado Município de Arenápolis, os honorários são 

devidos, uma vez que a Súmula 421 do STJ aplica-se tão somente ao 

próprio Estado o qual integra a Defensoria Pública (AgRg no REsp 

1560033/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016), razão pela qual, fixo em 

R$500,00, nos termos do § 1º e 8º do art. 85 do CPC, a ser revertido ao 

fundo Estadual da Defensoria Pública. O presente pedido se funda em 

título executivo judicial, nos termos do art.515, I, do NCPC, in verbis: Art. 

515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo 

com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no 

processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar 

quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; Assim, nos termos 

do art. 536 do NCPC, intime-se a parte executada para, querendo, cumprir 

a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do bloqueio de 

valores nas verbas públicas para satisfação do objeto da presente 

execução, conforme autorização constante no diploma acima transcrito, in 

verbis: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de 

ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a 

obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 

medidas necessárias à satisfação do exequente.” Satisfeita ou não a 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, dê-se vista dos autos ao 

exequente para requerer o que entender de direito e, após, voltem-me os 

autos conclusos. Sem prejuízo, proceda-se a alteração do registro deste 

feito no sistema PJe, para constar como cumprimento de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 05 de fevereiro de 2018. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-36.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NIVEA BEATRIZ PAULO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1000200-36.2017.8.11.0026 REQUERENTE: NIVEA BEATRIZ PAULO DE 

SOUZA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. Cuida-se de pedido 

de cumprimento de sentença, em que a parte autora requer a execução do 

acordo homologado no id nº 10836802, aduzindo que o executado ao 

efetuar o pagamento do valor acordado intempestivamente incorreu em 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do acordo (R$ 4.000,00), 

incidindo ainda a multa de 10% (dez por cento) por ausência de 

pagamento voluntário do art. 523, § 1º, do CPC, requerendo ao final a 

penhora online de ativos financeiros nas contas bancárias da parte 

executada. Pois bem, analisando detidamente os termos do acordo 

homologado nestes autos (id nº 11066894), verifica-se que que a parte 

requerida se dispôs a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 

favor da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do acordo. Ocorre que o acordo entabulado 

entre as partes, em audiência de conciliação, só possui exigibilidade após 

sua devida homologação pelo juízo competente o que ocorreu em 

13/12/2017, conforme id nº 10836802. Desta forma, o prazo de 30 dias 

para o pagamento do débito firmado em acordo só terminaria em 

12/01/2018. Assim, verificando que o documento juntado no id nº 

11261232, data o pagamento do acordo em 19/12/2017, não há que se 

falar em multa por descumprimento de acordo, muito menos em multa por 

ausência de pagamento voluntário do art. 523, § 1º, do CPC/2015, uma vez 

que está só incide após a devida intimação do executado para cumprir a 

obrigação. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos vertidos na petição sob 

id nº 11294744. Tendo a parte requerida efetuado o pagamento integral do 

débito, que inclusive foi reconhecido pela requerente (id nº 11294744), 

não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 05 de fevereiro de 2018. 

Marina Carlos França Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71800 Nr: 5267-07.2017.811.0088

 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
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 PARTE AUTORA: Maria Clara Torres Espinoza

 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.: 72151 Nr: 5550-30.2017.811.0088

 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: Maurina da Conceição Alves

 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.: 56065 Nr: 100-77.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

MORUMBI LTDA, CARLOS DANIEL VARGAS WITCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para que promova o recolhimento da diligência 

do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59633 Nr: 383-66.2016.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRODIZIO JUNIOR TEIXEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVA ALVES DOS SANTOS, ANTONIO 

SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto indefiro a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, nos termos dos artigos 

485, inciso I, c/c 290, do CPC.Proceda-se ao cancelamento da distribuição 

como dispõe o artigo 290 do CPC.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. Dispenso a intimação da parte embargada, uma vez que esta 

sequer chegou a ser intimada. Após o trânsito em julgado, certifique e 

arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73541 Nr: 551-97.2018.811.0088

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMBM, JMB, JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, como a petição inicial não se encontra instruída de forma 

suficiente a comprovar a efetiva constituição em mora da parte requerida, 

sendo este requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ), 

determino a intimação do autor, para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73542 Nr: 552-82.2018.811.0088

 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: Darliane Souza da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, por sua advogada, para apresentar os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28954 Nr: 3719-64.2005.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDI PEREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERNANDI PEREIRA CARVALHO, Rg: 

2.267.363, Filiação: Manoel Nascimento Cravalho e Valdelina Pereira 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: 1) RELATÓRIO Trata-se de ação penal pública incondicionada 

movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

ERNANDI PEREIRA CARVALHO, qualificado à fls. 2, dando-o como incurso 

nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c. art. 14, inciso II, ambos 

do Código Penal, pelo seguinte fato delituoso:“Consta dos autos que no dia 

27 de março de 2003, por volta das 23:00, o denunciado ERNANDI 

PEREIRA CARVALHO foi até a residência da vítima João Carlos Divino e 

efetuou 5 (cinco) disparos de arma de fogo contra a porta do quarto de 

aluguel em que estava a vítima em alusão. Segundo a narrativa do fato de 

fls. 05, os disparos foram efetuados da direção da vítima, porém os 

projéteis atingiram somente a porta do referido quarto, não tendo atingido a 

vítima. De acordo com o interrogatório do indiciado de ff. 10 e 11, Ernandi 

declara que no dia 27/03/2003, por volta das 23:00h, tomou emprestado de 

André Pereira dos Santos, um revólver calibre 38, cano longo, coronha de 

madeira, e dirigiu-se até a residência da vítima João Carlos, seu 

ex-cunhado, sendo certo que, como encontrou a porta fechada, chamou a 

vítima para uma conversa. Após a conversa em questão, Ernandi se 

despediu de João Carlos e saiu, porém, ficou parado na rua aguardando 

João sair para urinar fora de casa. No momento em que João fechava a 

porta da sala, Ernandi mirou a arma na direção de João e efetuou cinco 

disparos, com a intenção de acabar com a vida da vítima.” Inquérito Policial 

instaurado mediante Portaria. A denúncia foi recebida em 9 de janeiro de 

2006 (fls 31).O réu foi citado à fl. 37 verso. Foi procedido ao seu 

interrogatório (fls. 40/42). Em audiência de instrução foi inquirida uma 

testemunha de acusação. Mediante carta precatória, foi realizada a 

inquirição de outras duas testemunhas (fls. 80, 102).Às fls. 124/125, foi 

apresentada defesa prévia. Homologadas as desistências das 

testemunhas André Pereira dos Santos (fls. 128), Aloisio Almeida dos 

Santos (fls. 137) e João Carlos Divino (fls. 163 e 171).O Ministério Público 

apresentou alegações finais às fls. 172/182, alegando a presença da 

materialidade e indícios de autoria do delito de homicídio tentado, 

requerendo a pronúncia do réu.A Defesa, por seu turno, apresentou 

alegações finais às fls. 198/201, pedindo a desclassificação do delito para 

homicídio simples.Organizados os autos, vieram-me conclusos para 

decisão.É o relatório.Passo a decidir. 2)FUNDAMENTAÇÃO 2.1 

Considerações iniciais:Trata-se de ação penal de competência do Tribunal 

do Júri, objetivando-se apurar a responsabilidade criminal do Réu ERNANDI 

PEREIRA DE CARVALHO.Antes de examinar a possibilidade de pronúncia, 
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constata-se que foram observados os princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, CF), não havendo nulidades 

a sanar e nem irregularidades a suprir.Anoto que, o fato do interrogatório 

do réu ter ocorrido antes da oitiva das testemunhas, se coaduna com o 

procedimento vigente à época, não havendo que se falar em nulidade.É o 

posicionamento jurisprudencial:TJSC-0329947) RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. CÓDIGO PENAL, ART. 

121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II. PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. 

PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

PRECEDIDO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. ATO REALIZADO ANTES DA 

ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 11.719/08. VÍCIO NÃO CONSTATADO. 

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU E ADVOGADO 

CONSTITUÍDO QUE, APESAR DE INTIMADOS, DEIXARAM DE COMPARECER 

À AUDIÊNCIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR. DISPENSA DE NOVO 

INTERROGATÓRIO E DE DILIGÊNCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

VERIFICADO. MATÉRIA NÃO AVENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. 

PRECLUSÃO. 1. "A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem 

prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior" 

(CPP, art. 2º). Assim, se a lei processual penal vigente à época do 

interrogatório do réu previa que este seria o primeiro ato da instrução 

criminal (CPP, art. 394 - com redação anterior à Lei nº 11.719/08), não há 

qualquer nulidade a ser declarada. 2. Verificado que o réu e seu 

advogado constituído, não obstante tenham sido intimados, deixaram de 

comparecer à audiência de encerramento da instrução processual, 

ensejando a nomeação de um defensor dativo para o ato, não há falar em 

cerceamento de defesa se este dispensa novo interrogatório e não requer 

diligências. 3. "No procedimento do júri, as nulidades ocorridas na primeira 

fase do procedimento escalonado devem ser arguidas até as alegações 

finais" (Habeas Corpus nº 180.603/BA, rel. Min. Og Fernandes, Sexta 

Turma, j. em 09.08.2011). Portanto, se a aventada nulidade não foi alegada 

no momento oportuno - alegações finais (CPP, art. 571, I) -, a matéria está 

preclusa. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE 

RECONHECIMENTO. VERSÕES DO ACUSADO E DA VÍTIMA 

ANTAGÔNICAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PRÁTICA DE LESÕES CORPORAIS. 

DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. QUESTÕES QUE 

DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA 

MANTIDA. 1. "A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da 

acusação, de modo que o feito deve ser remetido a julgamento pelo 

Conselho de Sentença quando estiver comprovada a materialidade do 

crime e houver indícios suficientes da autoria" (Recurso Criminal nº 

2009.048581-0, de Navegantes, rel. Des. Moacyr de Morais Lima Filho, j. 

em 24.11.2009). Desse modo, existindo indícios de que o denunciado, ao 

efetuar disparos com a arma de fogo, agiu com animus necandi, deve ser 

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Se houver um mínimo de 

dúvida para definir se atuou o réu em legítima defesa ou sem o intuito de 

tirar a vida da vítima, a questão deve ser decidida pela Corte Popular, Juiz 

Natural constitucionalmente designado para, soberanamente, apreciar a 

matéria. QUESTÃO CONHECIDA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. MOTIVO 

FÚTIL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. Motivo 

fútil é aquele que, em confronto com a ação ou omissão do acusado, 

revela-se totalmente desproporcional, razão pela qual a ausência de 

motivos não pode ser confundida com a futilidade. Verificado nos autos 

que a denúncia não narrou a motivação fútil, bem como que não houve 

aditamento à denúncia, o magistrado singular não poderia ter pronunciado 

o réu com tal qualificadora, devendo o juiz ad quem afastá-la de ofício. 

RECURSO NÃO PROVIDO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL 

AFASTADA EX OFFICIO. (Recurso Criminal nº 2012.016115-4, 4ª Câmara 

Criminal do TJSC, Rel. Roberto Lucas Pacheco. j. 21.11.2013). (sem grifo 

no original).2.1 Do crime de homicídio tentado (art. 121, §2º, incisos II e IV, 

c.c art. 14, II, ambos do CP).De acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, 

alínea “d”, da Constituição Federal, a competência para o processamento 

dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri. O julgamento pelo 

Tribunal do Júri pressupõe prévia pronúncia do acusado pelo juízo 

singular. A decisão de pronúncia, por sua vez, exige a presença de dois 

requisitos, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. São 

eles: a) certeza da existência de um crime doloso contra a vida; b) indícios 

suficientes de autoria desse crime.No caso dos autos, analisando os fatos 

descritos na denúncia em face da prova até então produzida, é possível 

concluir que a materialidade do delito de homicídio tentado restou 

consubstanciada pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial, bem 

como pelo interrogatório do acusado em juízo (fls. 40/42), onde o acusado 

expressamente declarou que “sacou a arma e deu cinco disparos. Que o 

interrogando atirou na direção da vítima.”A materialidade, portanto, é 

certa.Há, de outro lado, indícios de autoria do crime, na pessoa do réu, 

suficientes para embasar decisão de pronúncia.É o que se extrai dos 

depoimentos colhidos em sede inquisitorial e do teor do interrogatório do 

réu (fls. 40/42). Em suas declarações perante a Autoridade Policial, o réu 

declarou que “no dia 27/03/2003, por volta das 23:00 horas, tomou 

emprestado de André Pereira dos Santos, garimpeiro, 1 (um) revólver 

calibre 38, cano longo, coronha de madeira; que em seguida dirigiu-se até 

a casa da vítima João para uma conversa devido uma tentativa de 

agressão cerca de trinta dias anterior, praticado por João (...) que ficou na 

rua aguardando João urinar fora de casa; que quando fechava a porta da 

sala, mirou a arma na sua direção e efetuou cinco disparos.”As 

declarações do acusado foram confirmadas em seu depoimento em juízo. 

Portanto, da prova coligida verifica-se a presença de indícios suficientes 

de autoria em relação ao denunciado, quanto ao crime de homicídio doloso 

qualificado tentado descrito na denúncia. Segundo determinação contida 

no artigo 415 do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver desde 

logo o acusado, quando houver nos autos: I) provada a inexistência do 

fato; II) provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III) o fato não 

constituir infração penal; IV) demonstrada causa de isenção de pena ou 

de exclusão do crime. Como se pode observar, diante do conjunto 

probatório reunido nos autos, não há dúvidas que o fato ocorreu.Por outro 

lado, também se pode notar que não há em todo caderno processual 

qualquer prova que demonstre alguma causa de isenção de pena ou 

exclusão do crime e muito menos que os fatos aqui discutidos não 

constituam infração penal. Por fim, veja-se que também não existe prova 

cabal que afaste indubitavelmente a autoria delitiva do denunciado.As 

provas colhidas apontam para indícios de autoria.Note-se que a decisão 

de pronúncia é mero juízo de admissibilidade de acusação, bastando a 

demonstração da existência do crime e indícios suficientes da autoria, 

sendo certo que nesta fase processual impera o princípio in dúbio pro 

societate.Neste contexto, tem-se que eventuais dúvidas acerca dos fatos 

deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, que é constitucionalmente o 

juiz natural nos crimes dolosos contra a vida.Para esta fase de pronúncia, 

quando o juiz apenas se atém à admissibilidade da acusação, verificando 

a prova de materialidade e indícios de autoria (artigo 413, CPP), a dúvida 

se resolve em favor da sociedade, autorizando que o réu seja 

encaminhado a julgamento pelo Tribunal do Júri, o juiz natural da 

causa.Neste sentido, recente decisão do E. Superior Tribunal de 

Justiça:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. 

AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. [...] I - 

A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a 

acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, 

portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a 

certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios 

suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da 

formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate [...] (STJ - AgRg no 

AREsp: 405488 SC 2013/0328926-0, Relator: Ministra REGINA HELENA 

COSTA, Data de Julgamento: 06/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 12/05/2014)Assim, no presente momento processual não 

cabe adentrar a análise pormenorizada das provas, uma vez que tal 

exame encontra-se inserido na matéria meritória, que deve ser dirimida e 

julgada pelo Conselho de Sentença. Neste diapasão, ante as provas 

produzidas até o momento, é prudente que seja o caso submetido à 

apreciação do Tribunal do Júri, conforme art. 413, caput, do CPP, 

considerando ainda que em sede de pronúncia vigora o princípio in dúbio 

pro societate e a fim de não subtrair o juízo natural do Tribunal do 

Júri.Anoto que, apesar de não terem sido colhidos depoimentos 

esclarecedores na fase judicial, certo que os fatos narrados pelo acusado 

em sede inquisitorial foram confirmados em seu interrogatório perante a 

Autoridade Judicial, ainda que com algumas modificações. STJ-0698091) 

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 

NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA CONSUBSTANCIADA 

EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS OBTIDOS POR INQUÉRITO POLICIAL. 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 

DELEGADO DO CASO OUVIDO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. HABEAS 

CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior 

Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do 

meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em 
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situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo 

teratológica a decisão apontada como coatora. 2. Na linha dos 

precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, embora não seja 

possível sustentar uma condenação com base em prova produzida 

exclusivamente na fase inquisitorial, não ratificada em juízo, tal 

entendimento não se aplica à sentença de pronúncia. 3. A decisão que 

submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um 

juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do 

delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Ademais, no procedimento 

do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do 

julgamento da causa pelos jurados. 4. No caso dos autos, a sentença de 

pronúncia do paciente abordou os necessários requisitos de autoria e 

materialidade, com base nos depoimentos colhidos na fase policial e na 

prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, 

atendendo, portanto, o comando do art. 413 do CPP. 5. A eficácia 

probatória do testemunho da autoridade policial não pode ser 

desconsiderada tão só pela sua condição profissional, sendo plenamente 

válida para fundamentar um juízo, inclusive, condenatório. Precedentes. 6. 

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no 

sentido de que o reconhecimento da nulidade exige demonstração do 

prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o 

princípio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. 7. Habeas 

corpus não conhecido. (Habeas Corpus nº 314.454/SC (2015/0010105-7), 

5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 17.02.2017).2.2 Das 

qualificadoras:No tocante às qualificadoras inseridas nos incisos II (motivo 

fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima – emboscada), do § 2º 

do artigo 121 do Código Penal, os indícios são fortes no sentido de sua 

ocorrência, sendo inegável a necessidade de submetê-las a exame dos 

jurados.Frisa-se que as qualificadoras somente poderiam ser excluídas se 

presentes provas irrefutáveis da sua inexistência.No fato em análise, há 

indícios de que o entrevero se iniciou porque, supostamente, a vítima teria 

agredido o acusado cerca de trinta dias antes. Se há 

desproporcionalidade entre as razões do ato e os disparos de arma de 

fogo, a qualificadora de motivo fútil deve ser mantida na pronúncia.Do 

mesmo modo, quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da 

vítima – emboscada, essa também merece ser mantida. Com efeito, pela 

narrativa do réu, depreende-se que este ficou aguardando em frente à 

casa da vítima, para efetuar os disparos. Portanto, tais questões devem 

ser submetidas ao Conselho de Sentença, conforme aponta a 

jurisprudência:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. 

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE 

DISCUSSÃO ANTERIOR AO FATO DELITUOSO ENTRE A VÍTIMA E A 

COMPANHEIRA DO RÉU, QUE TERIA AGIDO PARA SE DEFENDER. DÚVIDA 

ACERCA DESTE FATO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DECISÃO DE 

PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO 

PRINCÍPIO EM DUBIO PRO SOCIETATE. EVENTUAL DÚVIDA A SER 

DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos conclui-se pela não exclusão da 

qualificadora, pois havendo mínimo suporte probatório, deve ser levada à 

apreciação do Tribunal do Júri. Ademais, a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores é clara ao afirmar que qualificadoras só podem ser excluídas 

da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorreu 

no caso em tela. 2. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJPR - 1ª C.Criminal 

- RSE 0574619-6 - Ipiranga - Rel.: Des. Macedo Pacheco - Unânime - J. 

30.07.2009)2.2Prisão preventiva (artigo 413, § 3º, CPP).Mantenho o réu 

em liberdade, em razão de ter permanecido livre durante toda a instrução 

criminal e não haverem notícias de que tentou frustrá-la, sendo que a 

prisão preventiva nesse momento seria manifestamente desproporcional. 

3. Dispositivo Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para, 

com fulcro no art. 413, caput, do CPP, PRONUNCIAR o réu ERNANDI 

PEREIRA CARVALHO, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do 

Júri como incurso no crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 

14, inc. II, do CP.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se as 

disposições pertinentes da CNGC.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-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, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 05 de fevereiro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38448 Nr: 1153-69.2010.811.0088

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMAEL DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para que 

manifeste-se acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça juntada 

sob fl. 60/60v.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53137 Nr: 1924-42.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANELÇO ASSUNÇÃO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANELÇO ASSUNÇÃO SOUZA, Cpf: 

02370571152, Rg: 1971971-0, Filiação: Maria Selma Assunção Souza e 

Augusto Francisco de Souza, data de nascimento: 03/07/1989, 

brasileiro(a), natural de Alenquer-PA, convivente. atualmente em local 

incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos etc.Antes de analisar o pedido ministerial retro 

(fls.93/94), determino a expedição de edital de intimação do recuperando, 

para que este comprove o cumprimento da obrigação assumida na 

audiência admonitória (fl.84/84-v), sob pena de regressão do benefício 

concedido.Decorrido o lapso temporal, certifique-se e conclusos para 

deliberações.Cumpra-se, expedindo o necessário.Diligências necessárias.

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, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Finalidade: Intimação do Recuperando, para que este comprove o 

cumprimento da obrigação assumida na audiência admonitória, sob pena 

de regressão do benefício concedido.

Resumo da Inicial: O Ministério Público denuncia Ivanelço Assunção 

Souza, vulgo "Nego", brasileiro, solteiro, nascido no dia 03/07/1989, 

natural de Alenquer/PA, filho de Augusto Francisco de Souza e de Maria 

Selma de Assunção de Souza, RG: 1971971-0 SSP/MT e CPF: 

023.705.711-52, domiciliado na Travessa Vila 04, Vila Operária, 

Aripuanã/MT, como incurso nas penas dos artigo 155, caput, e 155, caput, 

c,c artigo 14, inc II, todos do Código Penal; e artigo 244-B (induzir) da Lei 

8.069/1990, em concurso material de crimes (art. 69 do CPB).

Aripuanã, 05 de fevereiro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65497 Nr: 189-04.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ HENRIQUE SOARES DOS SANTOS, 

Filiação: Sebastião Jose dos Santos e Elizete Soares dos Santos, data de 

nascimento: 10/05/1981, brasileiro(a), natural de Tacuru-MS. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do Recuperando Luiz Henrique Soares dos Santos.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Acolho a cota ministerial retro (fl.685), e 

determino a devolução dos autos à Comarca de Sinop/MT, uma vez que, 

conforme certificado pelo Gestor Judiciário, não consta nenhum 
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reeducando com o nome de Luiz Henrique Soares ou Paulo Soares nesta 

Comarca.Diante disso, devolva-se o processo à Vara de Execuções 

Penais da Comarca de SINOP/MT, dando-se as baixas e anotações de 

estilo.Ciência ao Ministério Público.Intime-se o recuperando por 

edital.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, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Resumo da Inicial: O Ministério Público denuncia Luiz Henrique Soares dos 

Santos, Filiação: Sebastião José e Elizete Soares dos Santos, data de 

nascimento: 10/05/1981, brasileiro(a), natural de Tacuru-MS, solteiro(a), 

Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso no Art. 

157, §2°, inciso II do Código Penal.

Aripuanã, 05 de fevereiro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66052 Nr: 1194-89.2017.811.0088

 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: EL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 Intimação da parte requerida para especificar as provas que deseja 

produzir, justificando sua necessidade, no prazo de cinco dias, sob pena 

de indeferimento, consoante determinação de ref: 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69748 Nr: 3830-28.2017.811.0088

 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: LMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 57/2007, impulsiono os 

autos intimando a parte autora para manifestação acerca da juntada da 

carta precatória de ref: 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72152 Nr: 5551-15.2017.811.0088

 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: SENO BASILIO CAMERA

 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:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAR as provas que 

eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias, consoante ciente de fls. 8.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73523 Nr: 540-68.2018.811.0088

 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): ALBERTO DA SILVA AGUETONI, LETICIA DE 

PAIVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para recolher a diligência do Sr. Oficial de 

justiça no site www.tjmt.jus.br, a fim de dar cumprimento a citação dos 

executados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56127 Nr: 139-74.2015.811.0088

 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: B.A dos Santos & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUBILEU MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança, intentada por B. A. dos Santos & Cia 

LTDA-ME em desfavor de Jubileu Madeiras.

À ref.46, as parte informaram que entabularam acordo, pugnando pela 

homologação.

À Ref. 49, consta decisão homologando o acordo das partes.

Por meio da petição de ref.67, o requerente informou o integral 

cumprimento do ajuste realizado entre as partes.

É o breve relato.

 Tendo em vista que o autor informou o integral pagamento do débito 

(ref.67), JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59606 Nr: 364-60.2016.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.J.TEIXEIRAS SANTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto indefiro a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, nos termos dos artigos 

485, inciso I, c/c 290, do CPC.Proceda-se ao cancelamento da distribuição 

como dispõe o artigo 290 do CPC.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. Dispenso a intimação da parte embargada, uma vez que esta 

sequer chegou a ser intimada. Após o trânsito em julgado, certifique e 

arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62931 Nr: 2570-47.2016.811.0088

 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, MARTA 

NEVES DOS ANJOS, JOSE LEANDRO NEVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o qual 

informa que os suplementos alimentares requeridos na inicial não são 

fornecidos pelo SUS, e tendo em vista a determinação de suspensão do 
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processamento de todos os processos pendentes que versem sobre o 

tema 106, determino a suspensão do presente processo.

Anoto, por oportuno, que a suspensão ora determinada não impede a 

manutenção da tutela de urgência concedida em outubro de 2016.

Com efeito, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça determinou a 

suspensão de todos os processos judiciais em tramitação no país que 

pedem o fornecimento de remédios que não estão na lista oficial do SUS.

A decisão, porém, não impede que os juízes analisem demandas 

consideradas urgentes e concedam liminares, se for o caso. Com efeito, 

em que pese o parecer o NAT apontar que não haveria urgência ou 

emergência na medida, concluiu, também, que a autora efetivamente 

necessita do suplemento alimentar nos termos do pedido. Ora, se 

efetivamente necessita do tratamento, como poderia esperar até o fim da 

demanda para obtê-lo? Assim, hei por bem em determinar a manutenção 

da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, por entender 

presentes os seus requisitos.

 Esclareço, por fim, que apesar do objeto do pedido ser, em verdade, 

suplementos, estes servem à paciente como verdadeiros medicamentos, 

na medida em que foram receitados em razão de sua doença, denominada 

Analbuminemia e Melanogenese Imperfeita.

 Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

 Aguarde-se o julgamento do Tema 106. Após, à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65955 Nr: 1119-50.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA NOVAES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RENATO PIRES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20.037/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Ana Paula 

Novaes Duarte em face de Jose Renato Pires de Freitas.

Indeferiu-se os benefícios da justiça gratuita e determinou-se a intimação 

da parte exequente a fim de que recolhesse as custas e taxas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

Apesar de devidamente intimada, o titular bastou-se a requerer a dilação 

de prazo para o recolhimento das custas, permanecendo inerte até a 

presente data.

Pois bem.

Como outrora delineado na decisão inicial, não cabe ao Poder Judiciário 

assumir o ônus das despesas de quem tem condições de fazê-lo, sob 

pena de prejuízo daqueles que realmente comprovem a sua 

impossibilidade.

Assim tenho que o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto indefiro a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, nos termos dos artigos 

485, inciso I, c/c 290, do CPC.

Proceda-se ao cancelamento da distribuição como dispõe o artigo 290 do 

CPC.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 Dispenso a intimação da parte executada, uma vez que esta sequer 

chegou a ser citada.

 Após o trânsito em julgado, certifique e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68672 Nr: 3076-86.2017.811.0088

 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: João Leandro da Silva

 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.: 68716 Nr: 3106-24.2017.811.0088

 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: Vitorino Moresco

 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.: 72153 Nr: 5552-97.2017.811.0088

 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: Ivone Canali Camera

 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:

 Intimação das partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando sua necessidade, no prazo de cinco dias, sob pena de 

indeferimento, consoante determinação de ref: 4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72786 Nr: 8-94.2018.811.0088

 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): ANDERSON LUIZ BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Com efeito, somente após toda a instrução processual é que se poderá 

verificar a existência dos elementos objetivo e subjetivo do delito.Assim, 

como não verifico a existência de qualquer causa excludente de ilicitude 

ou culpabilidade, de modo que, ausente qualquer das hipóteses do artigo 

397 do Código de Processo Penal que possa levar à absolvição sumária 

do acusado, dou prosseguimento ao feito.Designo a data de 05 de março 

de 2018, às 13h30min, para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Justifico a data em razão 

da lotada pauta de audiências deste juízo. Intimem-se o acusado, as 

testemunhas de acusação e defesa, bem como o advogado 

constituído.Ciência ao Ministério Público.Desde já determino a expedição 

de carta precatória para interrogatório do réu e eventuais testemunhas 

residentes em outras Comarcas.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73360 Nr: 432-39.2018.811.0088

 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): FRANCISCO CANINDÉ DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 321, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, e declaro extinto o processo sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

Custas pelo autor.P. R. I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.
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Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52920 Nr: 1331-74.2013.811.0100

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casarte Movéis e Eletrodomésticos, TITO TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE ROSA HAHN-ME, B D VEST 

CONFECCÇÕES LTDA, BETEX CONFECÇÕES EIRELI EPP (BRUNERI E 

CALSAVARA LTDA- LAÇOS E TIRAS), D HERREIRO CONFECÇÕES LTDA, 

D L LOURENÇO INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES LTDA -ME, HIPPNOSE 

INDUSTRIA E COM. DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA- ME ( RAIO DE 

SOL), MAGALHÃES INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES LTDA-ME 

(MAGALHAES CONFECÇÕES), MAR NORTE CONFECÇÕES LTDA -ME, 

MEGADOSE INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES LTDA-EPP, PEREIRA & 

VESHI LTDA-ME, PRADO CHAVES INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES 

LTDA, PWC PERFECT COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA-ME (PERFECT 

WAY MIXED, R G DA SILVA CONFECÇÕES -ME (TREZZAFIO, ROSSETI & 

ROSSETI LTDA-ME (VANIA CAMARGO), RUCALQUI & COELHO LTDA-ME, 

VEST BRASIL LTDA EPP (OFFICE -FIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991, 

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agildo Tadeu Gil Prates - 

OAB:15742- MT, Ana Paula Cardoso Momesso - OAB:OAB/PR 

46.229, Carlos Eduardo Pinto - OAB:OAB/PR 10.534, Deise Soares - 

OAB:OAB/SP 132.647, Juliano José Ribeiro - OAB:OAB/PR 40.771, 

Maurício Gonçalves Pereira - OAB:OAB/PR 34.718

 Vistos etc.

De início, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

27/04/2018, às 14h00min, sendo que as partes deverão ser intimadas 

para que no prazo comum de 05 (cinco) dias, informem as provas que 

pretendem produzir em audiência, o que deverá ser certificado.

Oportunamente, determino a secretária deste juízo para que retirem do 

polo passivo da demanda os requeridos D Herreiro Confecções LTDA, D L 

Lourenço Indústria e Comércio de Confecções LTDA ME e PWC Perfect 

Comércio do Vestuário LTDA ME, tendo em vista a desistência da ação em 

relação às mesmas pelo requerente, nos termos do art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

E, ainda, decreto a revelia deste feito em relação aos requeridos Betex 

Confecções Eireli EPP, Hippnose Indústria e Comércio de Bolsas e 

Acessórios LTDA ME, R.G. da Silva Confecções ME e Vest Brasil LTDA 

EPP.

Às Providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53187 Nr: 121-51.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSON DA SILVA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 Nos termos da legislação vigente e provimento do CGJ, visando o devido 

impulsionamento dos autos, bem como o cumprimento do devido processo 

legal, considerando que há somente intimação do representante do 

Ministério Público nos autos, INTIMO a parte ré, na pessoa de seu 

advogado, para que manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de 

eventual interesse ou não da arma de fogo apreendida no feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 26096 Nr: 882-87.2011.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO NUNES DE ABREU, DEOSDETE 

VIANA SANTOS, PEDRO LUIZ PEREIRA, VANDERLEI CARDOSO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21.907/O, LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:21907/O

 Intimação da defesa dos réus, Deosdete Viana Santos e Vanderlei 

Cardoso Fonseca, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da decisão a seguir transcrita, item I: "Vistos. I - Manifestem-se as 

partes acerca do laudo pericial juntado aos autos e se as armas de fogo 

apreendidas interessam a persecução penal. II - Não havendo insurgência, 

encaminhe-se a arma de fogo e acessórios apreendidos (fls. 46) ao 

Comando do Exército para destruição, nos termos do artigo 25 da Lei 

10.826/2003. III - Certifique-se a Secretaria se todos os réus foram 

citados. IV - No mais, solicite-se informação à Autoridade Policial acerca 

das munições apreendidas às fls. 46, as quais não foram encaminhadas a 

este Juízo, consoante se vê da certidão de fls. 100. V - Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56885 Nr: 638-22.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 EDEMILSO PEREIRA, ALINE EMÍLIA DE 

SOUZA, ALINE EMÍLIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEREIRA, MARCOS JUNIOR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ao tempo em que DECRETO a REVELIA da parte Ré, 

ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, antecipadamente, com base no 

inciso I do art. 355 do NCPC. JULGO PROCEDENTE a ação de reintegração 

de posse ajuizada por ALINE EMILIA DE SOUZA e reintegro definitivamente 

a autora na posse do imóvel descrito na inicial. Para isso, determino que 

os requeridos desocupem a propriedade da requerente, imponho multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pelo eventual 

descumprimento dos preceitos contidos na presente decisão.Condeno os 

requeridos no pagamento das despesas judiciais, custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, 

devidamente atualizados monetariamente pelos índices oficiais adotados 

pelas Tabelas da Corregedoria Geral da Justiça. Transitada em julgado e 

pagas as custas eventualmente existentes, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo 

a cópia desta sentença como mandado/carta/carta precatória/ofício.P.R.I.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-93.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO ARANTES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO OAB - MT11991/O (ADVOGADO)

JULIANA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0007920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIZ ADAMS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000011-93.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

20.964,71 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

EXEQUENTE: DECIO ARANTES FERREIRA EXECUTADO: EVANDRO LUIZ 

ADAMS Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: DECIO ARANTES 

FERREIRA Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1836, 

sala 601, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-000 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 

06/04/2018 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 
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atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-60.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

ROSENIR APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO DE MELO NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010016-60.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ROSENIR 

APARECIDA DA SILVA, DAVID BARBOSA DE SOUZA REQUERIDO: 

AVELINO DE MELO NETO Intime-se a parte requerente para que se 

manifeste acerca da petição constante do evento nº 32, no prazo 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-61.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010100-61.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: 

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP REQUERIDO: ROMILDO TEIXEIRA DA 

SILVA Intimo o requerente, na pessoa do seu advogado, para se 

manifeste no prazo de 5 dias a cerca da certidão do oficial de justiça ID 

11013046.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-33.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA ROSA CARDOSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010173-33.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: DOMICIANO 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: 

ROBSON DA ROSA CARDOSO Intimo o exequente, na pessoa do seu 

advogado, para se manifeste no prazo de 5 dias a cerca da certidão do 

oficial de justiça ID 8085056.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-10.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010181-10.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: INES 

SCHIMIDT - ME REQUERIDO: CASSIANE APARECIDA DOS SANTOS Intimo o 

exequente, na pessoa do seu advogado, para se manifeste acerca do que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40628 Nr: 1764-09.2017.811.0110

 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: KVNT, ANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, inc. III, alínea “b”, do CPC, HOMOLOGO a transação das partes e, por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito. sem 

custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC e sem 

honorários sucumbenciais, devido a consensualidade.

 Diante da nomeação do Dr. Jean Carlos Alves Caixeta, OAB/MT – 20632, 

para o ato, fixo os honorários advocatícios no valor de 0,5 (meio) URH, 

nos termos da Tabela da OAB/MT, devendo ser custeado pelo Estado de 

Mato Grosso. O escrivão deverá lavrar a competente certidão da dívida 

em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do Provimento n. 

9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

 Diante da nomeação da Dr.ª Iandra Santos Morais, OAB/MT – 16051, para 

o feito, fixo os honorários advocatícios no valor de 5 (cinco) URH, nos 

termos da Tabela da OAB/MT (tabela XI, item 18.1), devendo ser custeado 

pelo Estado de Mato Grosso. O escrivão deverá lavrar a competente 

certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do 

Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38846 Nr: 1021-96.2017.811.0110

 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: RIKELMI RIBEIRO CAVALCANTE, RENAN RIBEIRO 

CAVALCANTE, IZES RIBEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILSON CAVALCANTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Ao compulsar o instrumento de acordo 

firmado pelas partes não vislumbro a existência de ilegalidade. Corrobora 

tal assertiva a manifestação do Ministério Público favorável a homologação 

do acordo. Desta forma, determino a juntada aos autos o instrumento de 

acordo formalizado pelas partes, bem como da procuração outorgada pelo 

requerido ao seu patrono. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inc. 

III, alínea “b”, do CPC, HOMOLOGO a transação das partes e, por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito. sem 

custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC e sem 

honorários sucumbenciais, devido a consensualidade.

 Diante da nomeação de Medeiros e Pazeto Advogados Associados, 

CNPJ: 17.499.116/0001-10 – , para o feito, fixo os honorários advocatícios 

no valor de 8 (oito) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT (tabela XI, item 

14.2), devendo ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. O escrivão 

deverá lavrar a competente certidão da dívida em favor do advogado 

nomeado com fulcro no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, 

item 1.2.4.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33743 Nr: 1146-69.2014.811.0110

 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: URIAS MARTINS DE OLIVEIRA, VANDEIR LUIZ RIBEIRO, 

GERALDO PEREIRA DE BRITO, ADVERTINO GONÇALVES, EMIVAL TADEU 

PEREIRA DE SOUSA, JOEL BASILIO DA COSTA, CLAUDINEI PASSERINI, 

APARECIDO SILVESTRE FERREIRA, PEDRO DOS REIS AZEVEDO, JESSÉ 

ROSA MADALENA, RICARDO CARLOS COSTA, VANTUIL LUIZ RIBEIRO, 
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DOLORITA DOMINGAS DOS SANTOS MORAIS, FRANCISCO MENDES DE 

SOUZA, MARCO ANTONIO ROSA PRUDENTE, ELVAN GOMES DE 

OLIVEIRA, JOSÉ DE JESUS GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO BRITTO DI MIGUELI, ESPOLIO DE EDSON 

NOLASCO GUIMARÃES, LUCILENE CÂNDIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, THIAGO BORGES DE OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 164.300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252/MT, EDSON AZOLINI - OAB:3094

 Vistos, etc.

Intimem-se os requerentes para se manifestarem acerca do pedido de fls. 

377/384, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34217 Nr: 192-86.2015.811.0110

 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: RAIMUNDO NONATO DE MIRANDA SANTOS, ADEMAR 

SOUSA E SILVA, VALDIR BACHIEGA MACHADO, OTAVIANO LIMA 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO BRITTO DI MIGUELI, ESPOLIO DE EDSON 

NOLASCO GUIMARÃES, JOSÉ ANGELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WMARLEY LOPES FRANCO - 

OAB:/MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se os requerentes para se manifestarem acerca do pedido de fls. 

266/269-v, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35408 Nr: 821-60.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILSON LEANDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Aguarde-se o retorno das cartas 

precatórias. Com a juntada, intimem-se as partes para alegações finais 

sucessivas, no prazo de 5 dias, a começar pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 7808 Nr: 501-25.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONILDO FIORENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARY CARVALHO BORGES 

- OAB:2.078

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Celson J. G. Faleiro 

em face de Deonildo Fiorentin.

O exequente requereu a penhora via Bacen Jud, no entanto não informou 

o número do CPF do executado, bem como o descrito na folha 02 consta 

como inválido, conforme documento anexo.

Posto isso, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requer o que entender de direito, sob pena de suspensão do processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33087 Nr: 705-88.2014.811.0110

 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: IRIS BRUNO DE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE MARIA DE AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BLAINY DANILO MATOS 

BARBOSA - OAB:16023

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

A parte requerente pleiteia isenção das custas processuais, em razão de 

sua hipossuficiência (fls. 134/135).

Tendo em vista que já houve a condenação em custas processuais, bem 

como foi estipulado no acordo de fls. 82/83 que as custas ficariam à cargo 

da parte autora(ora requerente), indefiro o pedido.

No entanto, como já havia sido concedido o benefício da Justiça Gratuita 

(fl.24), a exigibilidade deve permanecer SUSPENSA, conforme art. 98, §3°, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Após, ao arquivo com as anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37018 Nr: 661-98.2016.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSE ROSA MADALENA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 DISPOSITIVODesse modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução 

do mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.Condeno o embargante ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1000,00 , nos termos do art. 85, §8°, 

do CPC.Translade-se cópia desta decisão para os autos da execução em 

apenso (Cód. 27350).Transitada em julgado e nada mais havendo, 

proceda-se a baixa e o arquivamento, com as respectivas anotações, 

averbações e comunicações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33741 Nr: 1145-84.2014.811.0110

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ANTONIO PIRES DE MIRANDA, 

MAURI QUEIROZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMANTO PISSINI - 

OAB:13842-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Ante o exposto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar os requeridos Geraldo Antônio Pires de Miranda e Maurí Queiroz 

dos Santos, qualificados nos autos, ao pagamento do valor de R$ 

329.458,13 (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito 

reais e treze centavos), os quais deverão ser atualizados de acordo com 

os encargos previstas na folha 13.Condeno os requeridos ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do Código de 

Processo Civil; no entanto, suspendo a exigibilidade, com fulcro no art. 98, 

§3°, do CPC.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37135 Nr: 713-94.2016.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 414 de 529



 PARTE AUTORA: WESLEY DE ANDRADE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:/ MT 18603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123-PR

 DISPOSITIVODesse modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução 

do mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.Condeno o embargante ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1000,00 , nos termos do art. 85, §8°, 

do CPC.Translade-se cópia desta decisão para os autos da execução em 

apenso (Cód. 31543).Transitada em julgado e nada mais havendo, 

proceda-se a baixa e o arquivamento, com as respectivas anotações, 

averbações e comunicações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31543 Nr: 1311-53.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE ANDRADE SOARES, CECÍLIO 

CARLOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:/ MT 18603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:20511/O

 Vistos, etc.

Cumpra-se item ‘b’ das fls. 134.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37693 Nr: 235-52.2017.811.0110

 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: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)É o relatório.FUNDAMENTO E DECIDONão 

havendo prejudiciais ou preliminares para análise, declaro o feito 

saneado.Como fato controvertido emerge identificar se o negócio jurídico 

objeto da lide foi contraído nas hipóteses do art. 171, II, do Código Civil, 

gerando a suposta anulabilidade. Inverto o ônus da prova em favor da 

parte Autora, tendo em vista a hipossuficiência técnica e informacional, 

nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; até 

porquanto se trata de pessoa idoso, residente em Aldeia (fl.22).Tendo por 

base o princípio da economia processual, intimem-se as partes para que 

se manifestem, fundamentadamente, sobre o interesse de produção 

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.: 37761 Nr: 292-70.2017.811.0110

 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: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)FUNDAMENTO E DECIDONão havendo 

prejudiciais ou preliminares para análise, declaro o feito saneado.Como 

fato controvertido emerge identificar se o negócio jurídico objeto da lide foi 

contraído nas hipóteses do art. 171, II, do Código Civil, gerando a suposta 

anulabilidade. Inverto o ônus da prova em favor da parte Autora, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor; até porquanto se trata de pessoa 

não alfabetizada.Tendo por base o princípio da economia processual, 

intimem-se as partes para que se manifestem, fundamentadamente, sobre 

o interesse de produção 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 das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37694 Nr: 236-37.2017.811.0110

 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: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Vistos, etc.Decisão->(...)É o relatório.FUNDAMENTO E DECIDONão 

havendo prejudiciais ou preliminares para análise, declaro o feito 

saneado.Como fato controvertido emerge identificar se o negócio jurídico 

objeto da lide foi contraído nas hipóteses do art. 171, II, do Código Civil, 

gerando a suposta anulabilidade. Inverto o ônus da prova em favor da 

parte Autora, tendo em vista a hipossuficiência técnica e informacional, 

nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; até 

porquanto se trata de pessoa idoso, residente em Aldeia (fl.23, 

verso).Tendo por base o princípio da economia processual, intimem-se as 

partes para que se manifestem, fundamentadamente, sobre o interesse de 

produção de 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 das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37785 Nr: 311-76.2017.811.0110

 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: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Vistos, etc.Decisão->DeterminaçãoTrata-se de Ação Declaratória de 

Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c 

Indenização por Dano Moral, formulada por MARIA DAS NEVES PE’RE’Õ, 

em face do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Aduz a autora, em 

síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, 

constatou descontos referentes a empréstimo não recebidos, através do 

contrato de nº 237173274, no valor de R$ 339,71 (trezentos e trinta e 

nove reais e setenta e um centavos), em 60 prestações no valor de R$ 

10,40 (dez reais e quarenta centavos), alegando que até o ajuizamento da 

presente ação havia sido descontadas 15 parcelas, totalizando o valor de 

R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais).Afirma que solicitou o 

empréstimo, porém não recebeu o valor referido.Assim, ajuizou a presente 

ação, em face da parte requerida, buscando a anulação do negócio 

jurídico, bem como a repetição do indébito e indenização pelos danos 

morais.(...)É o relatório.FUNDAMENTO E DECIDONão havendo prejudiciais 

ou preliminares para análise, declaro o feito saneado.Como fato 

controvertido emerge identificar se o negócio jurídico objeto da lide foi 

contraído nas hipóteses do art. 171, II, do Código Civil, gerando a suposta 

anulabilidade.Inverto o ônus da prova em favor da parte Autora, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor; até porquanto se trata de pessoa 

não alfabetizada.Tendo por base o princípio da economia processual, 

intimem-se as partes para que se manifestem, fundamentadamente, sobre 

o interesse de produção provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser 

esclarecida a pertinência, ou no julgamento antecipado da 
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lide.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38896 Nr: 1043-57.2017.811.0110

 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: REWATSUDU PARIWAWI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483-A

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem 

sobre a prescrição.

Expirado o prazo, certifique-se, após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37781 Nr: 307-39.2017.811.0110

 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: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TERUO MATSUNAGA 

JUNIOR - OAB:22246/A

 Vistos, etc. Decisão->Determinação (...) Por tais razões, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva. Conexão A parte requerida, em sua 

defesa, argui preliminar de conexão aos autos de Cód. 37780, alegando 

que o referido processo trata de descontos provenientes de empréstimo e 

pedido de reparação em danos morais. Embora no presente feito e nos 

autos de Cód. 37780, tenham as mesmas partes e possuam pedido de 

danos morais e inexistência de débito, o contrato discutido na presente 

ação é diverso do contrato objeto da lide de Cód. 37780. Diante disso, a 

causa de pedir e o pedido são diversos, não havendo risco de decisões 

conflitantes. Por tais razões, afasto a preliminar. Ausência do interesse de 

agir Ainda em sede de preliminar, o requerido afirma que a parte 

requerente não demonstrou suficientemente o seu interesse de agir com 

relação à causa. Analisando os documentos apresentados (fls. 21-v/23), 

verifica-se que a autora apresentou documentos hábeis para a 

propositura da ação, comprovando a existência de relação jurídica entre 

requerente e requerido. Tendo a supracitada relação como causa da 

presente demanda, patente a existência do interesse de agir da 

requerente. Sendo assim, afasto a preliminar suscitada. Declaro o feito 

saneado. Como fato controvertido emerge identificar se o negócio jurídico 

objeto da lide foi contraído nas hipóteses do art. 171, II, do Código Civil, 

gerando a suposta anulabilidade. Inverto o ônus da prova em favor da 

parte Autora, tendo em vista a hipossuficiência técnica e informacional, 

nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; até 

porquanto se trata de pessoa não alfabetizada. Tendo por base o princípio 

da economia processual, intimem-se as partes para que se manifestem, 

fundamentadamente, sobre o interesse de produção de 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 das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37788 Nr: 314-31.2017.811.0110

 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: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Vistos, etc.Decisão->DeterminaçãoTrata-se de Ação Declaratória de 

Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c 

Indenização por Dano Moral, formulada por MARIA DAS NEVES PE’RE’Õ, 

em face do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Aduz a autora, em 

síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, 

constatou descontos referentes a empréstimo não recebidos, através do 

contrato de nº 249510940, no valor de R$ 593,87 (quinhentos e noventa e 

três e oitenta e sete centavos), em 60 prestações no valor de R$ 18,22 

(dezoito e vinte e dois centavos), alegando que até o ajuizamento da 

presente ação havia sido descontado 09 parcelas, totalizando o valor de 

R$ 163,98 (cento e sessenta e três reais e noventa e oito 

centavos).Afirma que solicitou o empréstimo, porém não recebeu o valor 

referido.Assim, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais.(...)É o relatório.FUNDAMENTO 

E DECIDONão havendo prejudiciais ou preliminares para análise, declaro o 

feito saneado.Como fato controvertido emerge identificar se o negócio 

jurídico objeto da lide foi contraído nas hipóteses do art. 171, II, do Código 

Civil, gerando a suposta anulabilidade.Inverto o ônus da prova em favor da 

parte Autora, tendo em vista a hipossuficiência técnica e informacional, 

nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; até 

porquanto se trata de pessoa não alfabetizada. Tendo por base o princípio 

da economia processual, intimem-se as partes para que se manifestem, 

fundamentadamente, sobre o interesse de produção 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 das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37758 Nr: 289-18.2017.811.0110

 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: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Vistos, etc.Decisão->(...)É o relatório.FUNDAMENTO E DECIDONão 

havendo prejudiciais ou preliminares para análise, declaro o feito 

saneado.Como fato controvertido emerge identificar se o negócio jurídico 

objeto da lide foi contraído nas hipóteses do art. 171, II, do Código Civil, 

gerando a suposta anulabilidade. Inverto o ônus da prova em favor da 

parte Autora, tendo em vista a hipossuficiência técnica e informacional, 

nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; até 

porquanto se trata de pessoa não alfabetizada.Tendo por base o princípio 

da economia processual, intimem-se as partes para que se manifestem, 

fundamentadamente, sobre o interesse de produção de 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 das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35544 Nr: 878-78.2015.811.0110

 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: MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, RUANA CAROLINE SILVA RIOS - OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 
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depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de ABRIL de 

2018, às 13h30min.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabem aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).

Cadastre as testemunhas arroladas pelo requerente às fls. 220/221 e as 

arroladas pelo requerido às fls. 222/223.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Caso a testemunha arrolada seja servidor público ou militar, requisite-se a 

apresentação ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que 

servir.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34530 Nr: 321-91.2015.811.0110

 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: GEOVANA GABRIELLY MOREIRA NASCIMENTO, 

ALERRANDRO GABRIEL MOREIRA NASCIMENTO, ANTONIO MARQUES 

PEREIRA, MARCIA DA COSTA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos, etc. Com resolução do mérito->Não acolhimento dos embargos de 

declaração A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A ofertou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da sentença 

proferida às folhas 86/87-v, afirmando, em suma, omissão do Juízo, 

alegando cerceamento de defesa, porque não houve a intimação para 

especificação das provas que pretendia produzir; omissão, quanto ao 

pedido apresentado em sede de contestação para que fosse oficiado o 

INSS visando comprovação da qualidade de únicos herdeiros dos 

requerentes em relação à de cujus e, ainda, quanto ao pedido de 

depoimento pessoal das partes. A parte autora apresentou impugnação, 

requerendo que fossem rejeitados os embargos. É o relatório necessário. 

Decido. Recebo os Embargos, porque formal e tempestivamente 

apresentados. DO MÉRITO (...) No caso concreto, verifico que o Juízo 

sentenciante analisou as provas colacionadas aos autos, atribuiu-lhes o 

valor que concluiu existente e motivou sua decisão. Mais precisamente, 

entendeu que fora comprovada a qualidade de únicos herdeiros dos 

menores Geovana Gabrielly Moreira Nascimento e Alerrandro Gabriel 

Moreira Nascimento, tendo como base os documentos juntados aos autos 

(fls. 16/17/22/25/83), sendo suficientes para a formação da convicção do 

Juízo, tornando o processo apto ao julgamento antecipado, nos termos do 

art. 355, I do CPC. Dessa forma, não existiu omissão na decisão proferida. 

(...) DISPOSITIVO DIANTE DO EXPOSTO, NÃO ACOLHO os Embargos de 

Declaração (fls. 91/94-v), mantendo a sentença de fls. 86/87-v 

integralmente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27253 Nr: 977-87.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUBIA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DA OBRIGAÇÃO DE FAZER Primeiramente, constata-se que foram 

propostas várias demandas com o objetivo de que fosse regularizado o 

fornecimento de energia elétrica em Campinápolis/MT. Nota-se que na 

fundamentação do Acórdão na Eminente Turma Recursal Única ficou 

consignado o seguinte (fls. 131): “...Outrossim, com relação ao pleito 

recursal de prorrogação do prazo de conclusão das obras para 

regularização do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, 

tenho que, o mesmo merece ser deferido, devendo tal prazo ser 

prorrogado até dezembro/2015...” Em sequência, na parte dispositiva, 

restou decido: “Por estas razões, conheço do recurso e DOU-LHE 

PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reduzir o valor condenatório a título 

de danos morais, para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como, 

para prorrogar o prazo para cumprimento da obrigação da fazer para a 

parte recorrente até dezembro/2015, mantendo-se quanto ao mais, na 

integralidade, a r. sentença fustigada...” Negritei (...) DISPOSITIVO Posto 

isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. Sem custas ou 

honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo único, da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27242 Nr: 966-58.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE FRANCISCA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 “...Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, (...)DISPOSITIVOPosto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em 

RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei 

n° 9.099/95.Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c 

parágrafo único, da Lei 9.099/95.EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR 

QUANTIA CERTA, intime-se a executada para pagar o débito (fls. 88/99), 

no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito; nos termos do art. 523, §1°, do CPC 

.Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do CPC, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.Retifique-se na 

capa dos autos e no Sistema Apolo o tipo de ação, devendo constar 

“Cumprimento de Sentença”.Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30925 Nr: 696-63.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLÚCIA CORREIA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16780

 Intimar a parte embargada para, apresentar impugnação aos embargos no 

prazo de 15 dias.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31447 Nr: 1211-98.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORITA DOMINGAS DOS SANTOS MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.242-A

 Certifico e dou fé que, nesta data foi solicitado pela parte requerente a 

carga dos autos e a parte autora esta em carga desde o dia 29/01/2018, 

assim solicito a mesma para devolução com urgência.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 002/2018/DF.

A Doutora Thatiana dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Cláudia/MT, no uso de suas atribuições legais, e na forma do 

Edital n. 014/2012/GSCP,

1. Torna público a relação das inscrições deferidas e indeferidas ao 

Processo Seletivo para o Recrutamento de Estagiários de Nível Superior 

(Direito), para formação de cadastro de reserva, para o Fórum da 

Comarca de Cláudia – MT, bem como altera o local para realização da 

prova.

2. INSCRIÇÕES DEFERIDAS:

Nº DA INSCRIÇÃO/NOME

01 JACQUELINE FERREIRA ANTONIOLO

02 MARIA EDUARDA ROHDEN MACHADO

03 LUZINETH DA SILVA

04 WITHINEY VENZO DOS SANTOS

05 PABLO HENRIQUE TEIXEIRA SANTOS

06 LARISSA APARECIDA MATTIELLO

07 VINICIUS RODRIGUES DA SILVA

3. Torna público, que a prova para o Processo Seletivo Recrutamento de 

Estagiários de Nível Superior (Direito), para formação de cadastro de 

reserva, para o Fórum da Comarca de Cláudia – MT, será realizada no dia 

18 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas (horário de Mato Grosso), na 

sede do Fórum, situado na Av. Gaspar Dutra, s/nº, Centro – Cláudia/MT.

4. Os candidatos deverão comparecer com 30 (trinta) minutos de 

antecedência, a fim de evitar transtornos, munidos de caneta 

esferográfica azul ou preta, de comprovante de inscrição e de documento 

de identificação com foto, original.

5. A prova terá duração de 03 (três) horas.

6. Para maiores esclarecimentos, os candidatos deverão observar as 

regras estipuladas no Edital nº 014/2012/GSCP disponível no Diário de 

Justiça Eletrônico nº DJE nº 8.813, de 17/05/2013, no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. (www.tjmt.jus.br).

 7. Fica consignado que os aprovados somente estarão prestando 

estágio, desde que cumpridas as formalidades do Edital 014/2012/GSCP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado 

no Diário da Justiça eletrônico, no átrio do Fórum e na Imprensa do TJMT.

 Cláudia-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 80248 Nr: 566-37.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. DIAS MOREIRA - EPP, Orlando Moreira, 

MARCIA MARIA DIAS MOREIRA, DANIEL JUSTINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução referente ao executado Daniel 

Justino Alves, devendo para tanto efetuar o recolhimento de Guia de 

Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de Guias Online), no valor de R$ 

20,00 (vinte reais), correspondente ao zoneamento "Cláudia - Centro", 

bem como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-10.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN REGINA PICCINI ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (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)

 

Autos n. 8010099-10.2014 Promovente: KAREN REGINA PICCINI 

ALBUQUERQUE Promovido: BANCO DO BRASIL Vistos. SENTENÇA I – 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de indenização c/c obrigação de 

fazer, onde a parte Autora alega que tem conta bancária e que recebeu 

cartões de crédito e de débito, mas que não fez o pedido perante o 

Requerido, tendo sido cobrada taxa de segunda via, no valor de R$ 10,40 

(dez reais e quarenta centavos). Alegou que tal conduta lhe causou 

transtornos, requerendo assim o cancelamento dos cartões e a abstenção 

de cobrança de anuidade, com o estorno do valor cobrado e a 

condenação em danos morais. Designada audiência de conciliação, a 

parte Requerida não compareceu, mas apresentou contestação 

intempestiva, conforme certidão da Secretaria. Nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Preliminarmente, acerca do 

pedido de inversão do ônus de prova nos termos do CDC, deixo de 

acolher neste momento processual (julgamento), eis que segundo 

entendimento consolidado do STJ, a inversão do ônus de prova trata-se 

de regra de instrução, razão pela qual deveria ter sido decidida quando do 

momento do despacho saneador ou ter oportunizado manifestação pela 

parte contrária. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO 

DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE 

INSTRUÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 6º, VIII, E 14, CAPUT E § 4º, DO 

CDC. 1. (...) 6. A jurisprudência da 2ª Seção, após o julgamento do Reps 

802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 21.09.2011, 

consolidou-se no sentido de que a inversão do ônus da prova constitui 

regra de instrução, e não de julgamento. 7. Recurso especial conhecido e 

provido.” (REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013). E, “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. (...) 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, 
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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). Com relação à intempestividade da contestação, sabe-se que 

gera a revelia da Reclamada, onde reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

afirmados pelo autor, entretanto se faz mister observar que a revelia não 

importa necessariamente na total procedência da demanda, conforme já 

nos ensina a jurisprudência pátria: “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do 

livre convencimento do juiz.” (RSTJ 20/252). Também não fica o 

Magistrado dispensado de analisar as questões de ordem, que podem ser 

conhecidas de ofício, bem como pode determinar provas a serem 

produzidas para formação do convencimento. “O efeito da revelia não 

induz procedência do pedido e nem afasta o exame de circunstâncias 

capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados” (RSTJ 53/335). 

“O efeito da revelia não dispensa a presença nos autos, de elementos 

suficientes para convencimento do juiz.” (RSTJ 146/396). Assim, o 

processo deve, portanto, receber o julgamento imediato em face da 

desnecessidade da produção de qualquer outra prova, uma vez que a 

confissão ficta implica na consideração de que os fatos afirmados na 

inicial são verdadeiros, como ocorreu no caso vertente. Acerca do dano 

moral, nas causas que versam sobre a responsabilidade civil e a 

reparação de dano (moral e/ou material), é imperativo que restem 

evidenciados os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, 

ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano. 

O artigo 186 do Código Civil preceitua que aquele que por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando 

obrigado a repará- lo, nos termos do disposto no artigo 927. No caso em 

apreço, o STJ já editou a Súmula 532 que dirime qualquer controvérsia 

sobre o caso, que assim preconiza: “Constitui prática comercial abusiva o 

envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do 

consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de 

multa administrativa.” Diante disso, como o Requerido não comprovou que 

os cartões de créditos foram solicitados pela Autora, forçoso reconhecer 

a prática comercial abusiva, e por conseguinte, a incidência do dano 

moral, conforme farta jurisprudência sobre o caso. Costuma-se dizer, por 

isso, que a lesão desta ordem é presumida, bastando comprovar o ato 

ilícito. Em outras palavras, “não há que se falar em prova do dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam” (STJ. Precedentes: REsp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; Resp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi). A fixação do quantum indenizatório 

deve ser feita como ensina Ozéias de Jesus dos Santos, citando José 

Raffaelli Santini: “O critério de fixação do dano moral não se faz mediante 

um simples cálculo aritmético. O parecer a que se referem é que sustenta 

a referida tese. Na verdade, inexistindo critério previsto por lei, a 

indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que 

evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a 

entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das 

provas que forem produzidas. Verificará condições das partes, o nível 

social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade 

da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja 

vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de 

flexibilidade para a cada um o que é seu”. (In: Reparação do Dano Moral – 

2ª ed. Julex. Campinas – SP). Em sede de dano moral, exsurge o dever de 

reparar a mágoa causada injustamente, competindo ao juiz graduá-lo de 

acordo com a intensidade do sofrimento, não podendo tal indenização se 

tornar fonte de enriquecimento ilícito. Por tudo isso, a fixação do valor da 

indenização pelos danos morais deve atender aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, tendo caráter reparatório e 

compensatório em relação à vítima, e inibitório e punitivo em relação ao 

autor do dano. Diante disso, sopesando os princípios ora invocados bem 

como o tempo de permanência da inscrição indevida pelo protesto de título, 

entendo como suficiente ao caso em apreço a fixação de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), a título indenização por danos morais à parte Requerente. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I do Código de 

Processo Civil, a fim de: a) CONDENAR a parte Requerida à devolução de 

R$ 5,00 (cinco) reais e R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos), à parte 

Autora, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção 

monetária desde a data do desembolso, pelo índice INPC; b) CONDENAR a 

parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a 

título de danos morais, devidamente atualizado, com juros de mora no 

importe de 1% ao mês e correção monetária segundo índice do INPC/IBGE, 

ambos a contar da data do arbitramento. P.R.I. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Cláudia, 4 de maio de 

2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33664 Nr: 2120-68.2007.811.0105

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Lula Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinete Ferreira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astilho Demetrio Urbieta - 

OAB:7717-B

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença e, 

com fulcro no art. 485, inciso VI, c.c. art. 924, inciso I, ambos do CPC, 

JULGO EXTINTA a execução, sem resolver o mérito, haja vista a ausência 

de legitimidade do credor.CONDENO a parte embargada ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da causa, considerando a complexidade do 

feito e o trabalho técnico desenvolvido.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e cautelas de praxe.P.R.I.

 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:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos À publicação de matéria a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte autora acerca da decisão de fls 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82679 Nr: 3811-68.2017.811.0105

 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: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, 

via DJE, para que recolha as diligencias de oficial de justiça para que 

possa ser dado cumprimento à decisão liminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84960 Nr: 5216-42.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson José de Arruda, Luciana Aguida de 

Oliveira Alves, Adriana dos Santos, Naziele Rosa de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Oguido Ogama - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 Ante o exposto:I - com fulcro no art. 56, caput, da Lei n. 11.343/06, 

RECEBO a denúncia oferecida contra LUCIANA AGUIDA DE OLIVEIRA 

ALVES, NAZIELE ROSA DE ARRUDA E NELSON JOSÉ DE ARRUDA.II – 

MANTENHO pelos seus próprios fundamentos a decisão que homologou a 

prisão em flagrante dos acusados e converteu em preventiva.III - DEFIRO o 

pedido de substituição da prisão preventiva de LUCIANA AGUIDA DE 

OLIVEIRA ALVES e NAZIELE ROSA DE ARRUDA por domiciliar, mediante 

monitoramento eletrônico.IV - CITEM-SE/INTIMEM-SE pessoalmente os 

RÉUS e INTIME-SE o Ministério Público para a audiência de instrução e 

julgamento, para a qual designo para o dia 14 de março de 2018, às 

15h00min., ocasião em que serão interrogados os acusados, inquiridas as 

testemunhas arroladas pelas partes, bem como se proceder-se-á aos 

debates orais, conforme art. 56, § 2º, da Lei n.11.343/06.V - Tendo em 

vista a ausência de defesa prévia da ré Adriana dos Santos, com fulcro 

no art. 80 do CPP, com o fito de não prolongar a prisão daqueles que 

respondem a este processo presos preventivamente, determino o 

desmembramento do feito, com vistas ao processamento dos autos, em 

relação a esta, apartados.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83889 Nr: 4524-43.2017.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial em todos os seus termos e determino o andamento do 

processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer 

tempo, caso inverídicas as alegações.

 Este processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil, em 

razão do que a Secretaria deverá agir com as cautelas necessárias.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Assim, há de se considerar que, tanto a comprovação dos requisitos, 

quanto a concessão da tutela cautelar, não implica em conhecimento do 

mérito, constituindo tão somente uma proteção para um direito que, sujeito 

a perigo iminente, pode deteriorar-se por conta do tempo despendido na 

tramitação do processo.

Tais requisitos consistem na comprovação da existência do fumus boni 

iuris e do periculum in mora, de modo a embasar o emprego da tutela ora 

tratada.

Ademais, é necessário ressaltar, igualmente, que “a tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC).

Perfilhando atentamente os autos se verifica que inexistem elementos 

comprovando o direito da parte autora quanto à alegação de que a criança 

está afastada das atividades educacionais - não consta sequer a certidão 

de nascimento da infante, apenas um resultado de exame de DNA e os 

documentos pessoais do autor.

Cumpre ressaltar que acaso surjam mais elementos de convicção durante 

o tramitar do processo, nada impede que a parte pugne incidentalmente 

pela tutela de urgência perseguida.

Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. 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.

Encaminhem-se os autos ao conciliador para que designe sessão de 

conciliação e mediação.

CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, 

devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser 

informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado 

um dativo por este Juízo.

 Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, 

nos termos do §3º, do art. 334 do CPC.

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 este Magistrado para homologação.

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).

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73478 Nr: 1555-89.2016.811.0105

 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): Horizonte Agropastoril Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Alberton - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HORIZONTE AGROPASTORIL LTDA, 

CNPJ: 45875481000117. 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: o órgão ministerial pugnou pela concessão de tutela de 

urgência antecipada, consistente em: • Interrupção das atividades 

desenvolvidas na área ilegalmente desmatada, com cercamento e 

abandono da mesma e a proibição em proceder novos desmatamentos 

ambientais de forma ilegal; • Obrigação de fazer consistente na 

elaboração e após conclusão a imediata execução do Plano de 

Recuperação da Área Degradada – PRAD ou a juntada nos autos de laudo 

de constatação de recuperação do dano ambiental, que deverá fazer junto 

à SEMA em 60 dias; • Fosse oficiado o Banco Central, a fim de 

suspender-se a participação do requerido em linha de financiamento em 

estabelecimentos oficiais de crédito, bem como incentivos e benefícios 

fiscais concedidos pelo poder público, conforme Resolução 3.545/2008 do 

Conselho Monetário Nacional – CNM;

Despacho/Decisão: Vistos etc.DEFIRO o pedido de fls. 52, em razão do 

que DETERMINO a citação da parte requerida por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo do edital 

(20 dias – art. 257, III, do CPC), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte autora 

para impulsionar ao feito.INTIME-SE.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, EVELYN DE 

ASSUNÇÃO AYRES, digitei.

Observações: LIMINAR DEFERIDA: "DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, 

devendo o requerido cumprir a imposições requeridas pelo órgão 

ministerial, conforme acima delimitado, sob pena de multa diária de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 11 da Lei 7.347/85."

Colniza, 05 de fevereiro de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83285 Nr: 4199-68.2017.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da audiência 

designada para o dia 01 de Março de 2018, às 16h00m na sala de 

conciliação, conforme ref. 8.

Oficial Escrevente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83261 Nr: 4193-61.2017.811.0105

 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: OLEGÁRIO QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 

Banrisul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da audiência 

designada para o dia 01 de Março de 2018, às 14h00m na sala de 

conciliação, conforme ref. 12.

Oficial Escrevente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83889 Nr: 4524-43.2017.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da audiência 

designada para o dia 01 de Março de 2018, às 15h00m na sala de 

conciliação, conforme ref. 7.

Oficial Escrevente.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27373 Nr: 263-39.2006.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO CAETANO DE FREITAS

 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: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - PROC. FEDERAL - OAB:3.779/MT

 Intimar a exequente para se manifestar sobre a impugnação da 

executada.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32293 Nr: 418-37.2009.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO DELMAR GARTNER

 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:

 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, 05 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29693 Nr: 760-19.2007.811.0099

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI DE SOUZA ASSIS

 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: JOSÉ ALVES DE SOUZA - 

OAB:Mat. 1553340

 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, 05 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63077 Nr: 32-31.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, SÉRGIO 

PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, Cpf: 

68860048400, Rg: 94.236.798-7, Filiação: Dionízia Oliveira, data de 

nascimento: 10/10/1958, brasileiro(a), natural de Santa Inês-MA, 

casado(a), serviços gerais em fazenda. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: CITAÇÃO do requerido para apresentar resposta à acusação, 

pelo prazo de quinze dias (art. 361 do CPP), observando-se o art. 365 do 
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CPP, indicando-se expressamente, nos termos do artigo 396-A do CPP, a 

possibilidade de alegar tudo o que interesse à sua defesa, bem como 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas;

Resumo da Inicial: prática de conduta tipificada como infração penal pelo 

art. 129, §1º, II, do Código Penal, bem como em desfavor de SÉRGIO 

PEREIRA PINTO, imputando a prática de conduta tipificada como infração 

penal pelo art. 129, §1º, I e II, do Código Penal.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, RECEBE-SE a Denúncia quanto a 

SÉRGIO PEREIRA PINTO, imputando a prática de conduta tipificada como 

infração penal pelo art. 129, §1º, II, do Código Penal, bem como em 

desfavor de FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, imputando a prática de 

conduta tipificada como infração penal pelo art. 129, §1º, I e II, do Código 

Penal. Em consequência, DESIGNA-SE audiência para suspensão 

condicional do processo para o dia 06/02/2018, às 11h30min. Por isso, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR FRANCISCO (endereço indicado na 

Denúncia e também na RUA ROSA GIOLIOLI, S/N, PLANATO, em 

Cotriguaçu), à audiência para aceitação da proposta de suspensão 

condicional do processo, devendo ser informado sobre a necessidade de 

presença de advogado;2.NO MESMO ATO, CITAR o acusado, 

pessoalmente, nos termos do art. 396 do CPP, podendo responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, iniciando-se o prazo a partir 

do primeiro dia útil após a data indicada para a aceitação da proposta de 

suspensão condicional do processo, caso não seja aceita ou, intimado, 

não compareça; 3.Na citação, deverá o réu ser indagado se tem 

condições de constituir advogado nos autos ou se pretende a nomeação 

de advogado dativo, sendo advertido de que, não apresentada a resposta 

no prazo legal, será nomeado defensor para apresentá-la;4.NÃO SENDO 

ENCONTRADO no endereço, com a devolução da Carta, CITAR por Edital 

para apresentar resposta à acusação, pelo prazo de quinze dias (art. 361 

do CPP), observando-se o art. 365 do CPP, indicando-se expressamente, 

nos termos do artigo 396-A do CPP, a possibilidade de alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, bem como oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas; OBS.: o Edital 

também deverá ser divulgado no DJe.5.No tocante a SÉRGIO, CITAR por 

Edital para apresentar resposta à acusação, pelo prazo de quinze dias 

(art. 361 do CPP), observando-se o art. 365 do CPP, indicando-se 

expressamente, nos termos do artigo 396-A do CPP, a possibilidade de 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, bem como oferecer documentos 

e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas; 

OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no DJe.6.DECORRIDO O 

PRAZO do Edital: a.Sem resposta: ao Ministério Público (art. 366 do CPP) e, 

após, conclusos;b.Com resposta: conclusos.7.Quanto aos requerimentos 

acerca de documentos relacionados aos antecedentes, indefere-se, tendo 

em vista a não indicação da impossibilidade de fazê-lo, conforme os arts. 

1688 e 1373, II, ambos da CNGC;8.Quanto aos demais requerimentos, 

deferem-se, devendo a Secretaria providenciar;9.Anotar no sistema 

processual informatizado o prazo provável para a prescrição;a.DATA DA 

PRESCRIÇÃO: 07/12/2029.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

servindo a presente como MANDADO.

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 OLIVEIRA 

SANTOS, digitei.

Cotriguaçu, 05 de fevereiro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68763 Nr: 679-55.2016.811.0099

 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: DEBORAH CHRYSTINE DE SOUZA MOULAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 5.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78234 Nr: 4261-29.2017.811.0099

 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: SRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRASSOL J FILLA - 

OAB:17.245, SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - OAB:64580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem.Não obstante contornos fáticos apontados, verifica-se que a 

petição inicial está pendente de procuração de advogado.Constato, ainda, 

que há pendência de cumprimento dos itens 2 e 3 da decisão de ref. 04.No 

mais, com todo respeito ao veiculado, não questionando a urgência do 

caso, à SECRETARIA para:1.DETERMINAR à Equipe Interdisciplinar do 

Poder Judiciário vinculada ao Juízo a realização de Estudo e posterior 

Relatório em relação ao lar do requerente e da requerida; OBS.: os 

Relatórios devem ser entregue 20 dias após o dia da visita, conforme 

dispõe o item 3 da decisão de ref. 04;2.INTIMAR a parte-autora, por meio 

de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

o documento de procuração, nos termos do art. 321, do CPC;3.CITAR a 

parte requerida, isto para que fique formalmente ciente do processo, para 

que compareça à audiência ACOMPANHADA de advogado, bem como de 

que, após a audiência (comparecendo ou não), terá o prazo de 15 dias 

para contestar, sendo a ela conferida a possibilidade de, não tendo 

condições, ser nomeado um Defensor, devendo se manifestar, ainda, 

acerca dos fatos novos trazidos, no mesmo prazo;4.Após, decorrido o 

prazo com ou sem contestação, REMETER os autos ao Ministério Público 

tanto para ciência da decisão de ref. 04 quanto para se manifestar acerca 

dos novos fatos trazidos aos autos;5.Após, conclusos. 

Intimar.Cumprir.Serve a presente com MANDADO/PRECATÓRIA.De 

Aripuanã para Cotriguaçu/MT, 11 de janeiro de 2018.Daiane Marilyn 

VazJuíza Substituta em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64896 Nr: 133-34.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDONETO RIBEIRO SODRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9.659-B/MT

 Vistos...

Após pesquisa no INFOJUD, resposta apareceu.

 Portanto, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Precatória à Comarca de SANTA INÊS/MA (a qual engloba 

BELA VISTA DO MARANHÃO), isso para fins de:

a. Interrogatório do acusado LINDONETO RIBEIRO SODRÉ (Povoado Curva 

da Mata do Boi, sem número, Zona Rural, CEP 65335-000);

2. INTIMAR a Defesa e o Ministério Público acerca da Precatória;

3. Após devolução (com ou sem cumprimento), abrir vistas para 

alegações finais;

4. Após, conclusos.

 Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Cotriguaçu, 06 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33993 Nr: 413-78.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:228516/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 422 de 529



 Vistos...

Considerando o teor da Petição de fls. 124/125/126, nada há que ser feito 

se não o cancelamento da audiência e a redesignação em data futura.

Assim, CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 07.02.2018, às 

13h30min.

 Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 14/05/2018, às 13h30min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR nos moldes da decisão de fls. 118/119;

2. CIÊNCIA ao Ministério Público;

3. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010039-09.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

para a Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 09 de 

fevereiro de 2018 , às 14h00min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000437-45.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GEROSINO OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

as partes para Audiência de Conciliação designada para o dia 26 de 

fevereiro de 2018, às 19h45min (MT).

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48362 Nr: 1541-90.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Xavier Nunes Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 Ante ao exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR o acusado WESLEY XAVIER NUNES 

SIQUEIRA, vulgo “TEXAS”, já qualificado nos autos, como incurso no crime 

de vias de fato em violência doméstica, tipificado pelo art. 21 da Lei 

3.688/41 c/c a Lei 11.340/06. (...) DEIXO DE APLICAR A SUBSTITUIÇÃO 

DA PENA prevista no artigo 44, visto que vedada nos crimes praticados 

contra a mulher com violência no ambiente doméstico (súmula 588 do 

STJ).DEIXO TAMBÉM DE APLICAR A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA 

PENA, em virtude da circunstância judicial das consequências do crime, 

valorada negativamente (art. 77, caput e inciso II, do Código 

Penal).Transitada em julgado a condenação, lance-se o nome do réu no rol 

dos culpados, bem como expeça-se a Guia de Execução Penal, 

encaminhando-a a Vara de Execuções Penais deste Juízo.Após o trânsito 

em julgado, determino, ainda, a suspensão dos direitos políticos do 

condenado, enquanto 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 Paranatinga-MT para as anotações 

pertinentes.Expeça-se GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA para o 

condenado, nos termos do art. 8 e ss. da Resolução n. 113 do CNJ, de 20 

de abril de 2010.Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e 

despesas processuais, por ser pessoa de parcos recursos e ter sido 

assistido pela Defensoria Pública.Intime-se o réu pessoalmente acerca da 

sentença, nos moldes do art. 392, inciso I e II, do Código de Processo 

Penal.Transitada em julgado e cumpridas as disposições acima, arquive-se 

c o m  a s  a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s  d e 

estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 05 de 

fevereiro de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10288 Nr: 136-97.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Maria da Mota Dias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal do Inss - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para querendo, no prazo legal, se manifeste acerca 

da juntada de fls.243/248.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11985 Nr: 580-96.2010.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Batista Alves

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

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT, Sandra Mara de Lima Rigo - OAB:13090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que os autos encontram-se com vista para que tome 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

E ainda, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de Documentos para 

que proceda a intimação da parte requerida do retorno dos autos, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31103 Nr: 874-80.2012.811.0034

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FCdAmrPsmFAdC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, acerca da juntada do comprovante de pagamento de 

fl.294/295.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31506 Nr: 247-42.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINA FAGUNDES DE ARAÚJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que os autos encontram-se com vista para que tome 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

E ainda, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de Documentos para 

que proceda a intimação da parte requerida do retorno dos autos, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47585 Nr: 1162-52.2017.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eledir Miranda de Amorim, ELOÍZA CRISTINA 

MENDONÇA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que as guias de diligências para os oficiais de justiça 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 41012 Nr: 384-19.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Pereira de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Portugues - OAB:

 “Vistos etc. I – Procedida a oitiva da testemunha presente e feito o 

interrogatório do réu, não houve requerimento de diligência pelas partes, 

razão pela qual DOU POR ENCERRADA a instrução processual. II – No 

mais, considerando o requerimento das partes, abra-se VISTAS ao 

Ministério Público e ao Advogado de Defesa, no prazo legal para 

apresentarem seus respectivos memoriais escritos no prazo legal, de 

acordo como art. 403, §3º do CPP. Após, conclusos para sentença. III – 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52236 Nr: 3187-38.2017.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Dias Coutinho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO

Número do Processo: 3187-38.2017.811.0034 – (52236)

Espécie: Carta Precatória – Interrogatório

 Autor: Ministério Público

 Denunciado: Renato Dias Coutinho

Data e horário: quinta-feira, 1º de fevereiro de 2018, às 14h15.

I - PRESENTES

Juiz de Direito: Valter Fabricio Simioni da Silva

 Promotor de Justiça: Adalberto Ferreira de Souza Junior

II - OCORRÊNCIAS

Declarada aberta a audiência, foi constatada a ausência de denunciado, 

nota-se que o próprio juntou aos autos atestado médico justificando a 

impossibilidade de comparecimento (ref. 19).

III - DELIBERAÇÕES

 O MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: “Vistos etc. I – Tendo em vista 

o atestado médico juntado aos autos, redesigno a presente audiência para 

o dia 01.03.2018 às 13h30; Informe o juízo deprecado acerca da nova 

data de audiência; II Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, Patrícia Teles da Silva, foi 

lavrado o presente termo que vai assinado pelos presentes.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

Adalberto Ferreira de Souza Junior

Promotor de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12740 Nr: 414-30.2011.811.0034

 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: Nikolas Hiyuji Rosa Sassagima rep/ por Lucinéia 

Cristiane Rosa Sassagima, Nicole Harumy Rosa Sassagima rep/ por 

Lucinéia Cristiane Rosa Sassagima, Lucinéia Cristiane Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Milena Piragine - OAB:17.201-A

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem acerca da redução de honorários periciais encartado 

às fls. 307, nos presentes autos.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79228 Nr: 649-04.2017.811.0093

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALYSSON JOSE LOTICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ANTONIO LIMBERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 649-04.2017.811.0093

Espécie: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Parte Autora: ALYSSON JOSE LOTICI

Parte Ré: VALDECIR ANTONIO LIMBERGER

Data e horário: segunda-feira, 05 de fevereiro de 2018, 14:00 horas.

PRESENTES

Juiz de Direito: Juliano Hermont Hermes da Silva

Advogado: Marcos de Moura Horta

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta a audiência, constatou-se presença do advogado da 

parte autora.

Dada a palavra ao i. Advogado do requerente este se manifestou nos 

seguintes termos: “MM Juiz, requeiro a extinção do feito, uma vez que o 

autor informou via telefônica que entabulou acordo com o requerido e não 
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tinha mais interesse no prosseguimento do feito, pede deferimento”.

DELIBERAÇÕES

O pedido de desistência formulado pela parte exequente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo.

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.

Sem custas, eis que defiro a gratuidade da justiça.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Diante da necessidade de se nomear advogado dativo para o presente 

feito, assumindo o patrocínio da causa, condeno o Estado de Mato Grosso 

no pagamento de honorários advocatícios, em prol do advogado Dr. 

Marcos de Moura Horta, OAB/MT nº 9.811-B, os quais arbitro no valor de 

04 URH, a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, devendo o Sr. 

Gestor expedir os documentos necessários.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Laura 

Compagnoni), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75405 Nr: 1168-47.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. PERUZATTO ME, LEONARDO PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS SÃO JOSÉ LTDA EPP, CHARLES 

OZORIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9.061-B/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 1168-47.2015.811.0093

Espécie: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Parte Autora: L. PERUZATTO ME e LEONARDO PERUZATTO

Parte Ré: LAMINADOS SÃO JOSÉ LTDA EPP e CHARLES OZORIO DE LIMA

Data e horário:segunda-feira,05 de fevereiro de2018, 14:30 horas.

PRESENTES

Juiz de Direito: Juliano Hermont Hermes da Silva

Autor(a,es): L. PERUZATTO ME e LEONARDO PERUZATTO

Advogado (a,s): JULIANO BERTICELLI

Réu(é,s): LAMINADOS SÃO JOSÉ LTDA EPP e CHARLES OZORIO DE LIMA

Advogado(a,s): DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta a audiência, constatou-se a presença das partes acima 

descritas.

O advogado Dr. Darvin Krauspenhar Junior reiterou que renunciou os 

poderes, conforme comprovantes às fls. 67/68-v, requerendo que o 

endereço atualizado do requerido seja localizado via buscas nos sistemas 

que o Poder Judiciário dispõe.

Dada a palavra ao i. Advogado do requerente este se manifestou nos 

seguintes termos: “MM Juiz, requeiro a adjudicação da madeira avaliada às 

fls. 80/81”.

DELIBERAÇÕES

Vistos,

DEFIRO a busca do endereço do requerido nos sistemas, conforme 

requerido pelo advogado Dr. Darvin Krauspenhar Junior, mantendo-se os 

autos em gabinete para a realização de buscas.

No mais, diante da renúncia dos poderes outorgados, determino a retirada 

do nome dos advogados junto ao Sistema Apolo.

Quanto ao pedido de adjudicação, verifico que o requerido, mesmo após a 

renúncia dos poderes da procuração outorgada, possui ciência da 

demanda em curso. Assim, DEFIRO o pedido da parte requerente, 

determinando a alienação judicial, devendo a Secretaria providenciar o 

necessário, expedindo-se o competente termo de adjudicação.

Diante da informação da interposição de Embargos de Terceiro com 

relação aos presentes autos, determino que seja certificado, e apensado 

aos presentes autos.

Após, com o resultado das buscas, vistas ao exequente para requerer o 

que de direito.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Laura 

Compagnoni), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71964 Nr: 195-29.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADM. DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL JOSE ZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que audiência de conciliação foi designada para o dia 02/03/2018 

as 16:00h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74434 Nr: 664-41.2015.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. PERUZATTO ME, LEONARDO PERUZATTO, 

ROSEMAR TADEU PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Certifico que audiência de conciliação foi designada para o dia 02/03/2018 

as 16:15h.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-25.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ARI SOMMERFELDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 12/03/2018 AS 13:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-10.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 16/03/2018 AS 13:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-92.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTOR PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA 
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PARA O DIA 16/03/2018 AS 13:15H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-77.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DO ROCIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMARA PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 16/03/2018 AS 13:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-77.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DO ROCIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 16/03/2018 AS 13:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-62.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JAMURAIUP KAIABI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 16/03/2018 AS 13:45H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-47.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MATOS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 16/03/2018 AS 14:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-32.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MATOS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 16/03/2018 AS 14:15H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-17.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

PARA O DIA 16/03/2018 AS 14:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-02.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER MACHADO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 16/03/2018 AS 14:45H.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83923 Nr: 3264-58.2012.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Raniele Ferreira Santos Barbosa - OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Luciano Boabaid Bertazzo, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28728 Nr: 195-91.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisca Vieira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/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 

informar que o valor do alvará judicial referente ao honorários 

sucumbencial, foi transferido para a conta única do tesouro nacional no 

mês de agosto/2017, de acordo com o § 1º, do artigo 2º da Lei nº. 

13.463/2017. Caso queira a expedição de novo RPV deverá fazer o 

requerimento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30895 Nr: 2356-74.2007.811.0087

 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: ARN, EDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Cristina Facioni - 

OAB:OAB/PR 45982, Defensoria Pública Municipal de 

Itaipulândia-PR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Silva da Costa - 

OAB:OAB/PR 37790

 Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 

proposta por ARIDES RAMOS NETO, representado por ELIZETE DIAS 

RAMOS, em face de ARI WOLMUTH.

 Em certidão de fl. 100, constata-se que o requerente não foi intimado em 

razão de estar residindo nesta comarca.

 Em que pese o ente ministerial não seja mais o titular da presente ação, 

em manifestação, fl. 87, pugna pela concessão das benesses da 

gratuidade da justiça ao autor.

 Assim, em análise aos documentos acostados aos autos, DEFIRO EM 
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PARTE os benefícios da justiça gratuita, na forma do artigo 98, §5º do 

CPC, tão somente para o pagamento das custas, emolumentos e para as 

despesas com a realização de exame de código genético - DNA.

 Intime-se o requerente no endereço constante à fl. 91, Rua das 

Carnaúbas, nº 48, Bairro Novo Horizonte, nesta urbe, para comparecer no 

Fórum desta Comarca no dia 15 de março de 2018 às 14h30min, para 

coleta do material genético.

 De igual modo, expeça-se carta precatória para a Comarca de São Miguel 

do Iguaçu/PR, para designação de dia e horário para a coleta do material 

genético do requerido Ari Wolmuth, devendo comparecer com cópias de 

documentos pessoas (RG, CPF), bem como proceda com a intimação 

deste para o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do exame, 

cotado em R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-13.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR CARRIJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO GUARANTÃ DO NORTE - MT, 6 de fevereiro de 2018 Dados 

do Processo: Processo: 1000006-13.2018.8.11.0087; Valor causa: R$ 

10.025,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR]. Parte Autora: 

REQUERENTE: CLEOMAR CARRIJO Parte Ré: REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A 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: J.E. DE GUARANTÃ DO 

NORTE Data: 28/02/2018 Hora: 10:00 (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 GUARANTÃ DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, CIDADE NOVA, GUARANTÃ 

DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 - TELEFONE: (66) 35522040

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40377 Nr: 266-37.2016.811.0036

 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: Gerçon Vieira de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme ofício de Ref. 58.

Guiratinga - MT, 5 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54736 Nr: 222-47.2018.811.0036

 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: Neiva Terezinha Gulart da Silva, Vitor Vinícius Gulart 

Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Isso Posto, preenchidos os requisitos para a antecipação de 

tutela, ACOLHO OS PEDIDOS LIMINARES devidamente expostos na peça 

exordial, para isso:1) DEFIRO o pedido de justiça gratuita, visto que a parte 

autora não possui condições de arcar com as custas processuais, 

conforme preceitua a Lei 1060/50.2) DETERMINO a interdição provisória de 

VITOR VINICIUS GULART SOARES.3) NOMEIO a Sra. NEIVA TEREZINHA 

GULART DA SILVA, ora autora, como CURADORA PROVISÓRIA de seu 

filho VITOR VINICIUS GULART SOARES, ora interditando, a fim de que 

possa fazer requerimentos de interesse deste perante os órgãos 

previdenciários, bancários ou outros necessários, promover a 

assistência, mantença e demais atos necessários ao desempenho desse 

mister, evitando assim o perecimento de seus direitos e a ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC c/c o art. 87 da 

Lei 13.146/15).4) INTIME-SE a Curadora Provisória para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo Termo, se compromissando de bem e 

fielmente desempenhar o encargo.5) DEIXO de designar audiência de 

instrução para a entrevista do interditando, em consideração a dificuldade 

e o risco a saúde dele em comparecer no ato, principalmente, devido a 

excepcionalidade da doença em que o mesmo padece e ainda pelo fato de 

estar acamado.6) Em substituição a audiência judicial de entrevista do 

interditando, DETERMINO a DILIGÊNCIA DE INSPEÇÃO E CONSTATAÇÃO in 

loco, no endereço da parte autora, pelo Oficial de Justiça, para esclarecer 

a este Juízo se resta patente a incapacidade do interditando para realizar 

pessoalmente os atos da vida civil, bem como se o mesmo consegue 

orientar-se por si mesmo. Nesse sentido, EXPEÇA-SE o competente 

MANDADO DE CONSTATAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15407 Nr: 151-26.2010.811.0036

 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: Daltron Edson dos Santos Damian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Cesar Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daltro Edson dos Santos 

Damian - OAB:3615-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Silva - 

OAB:75346/SP

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, a carta precatória encaminhada à Comarca de 

Rondonópolis, com a finalidade de inquirição das testemunhas da parte 

requerida, Srs.: SEBASTIÃO ALVES DOS REIS, VALDOMIRO ALVES 

CAVALCANTE, SEBASTIÃO RICARDO DE SOUZA e NEUSA NOVAIS 

ROCHA, fora devolvida pela Central de Distribuição, tendo em vista o não 

recolhimento do preparo para distribuição da r. carta. Certifico mais que, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 427 de 529



nesta oportunidade INTIMO o advogado da parte requerida, Dr. Francisco 

Silva, para no prazo legal efetuar o r. preparo.

Guiratinga - MT, 5 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16717 Nr: 143-15.2011.811.0036

 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: Lormino Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Yutaka Sawada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13068, Vinícius Vargas Leite - OAB:11.213-A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, INTIMO o requerido através de seus advogados, 

para querendo, no prazo legal manifestarem-se acerca do Laudo Técnico 

Pericial juntado às fls. 144/160 dos presentes autos.

Guiratinga - MT, 5 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52591 Nr: 3041-88.2017.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHdS, NENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça, à Ref. 42.

Guiratinga - MT, 5 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-24.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALVES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado da parte autora para 

audiência conciliatória designada para o dia 20/03/2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-24.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALVES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado da parte autora para 

audiência conciliatória designada para o dia 20/03/2018, às 13:00 horas.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87472 Nr: 87-49.2018.811.0096

 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): MADEIRAS RIOESTENSE LTDA - EPP, ROSE 

JANUÁRIO, GEMMA JANUÁRIO, AVELINO JORDÃO JANUÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1207, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Exequente/Autora, via 

DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no importe de R$ 40,00 (quarenta reais), nos 

termos da Portaria nº 01/2013-DF, a ser depositada na Conta Corrente n.º 

6304-5, Agência nº 4137-8, Banco do Brasil, em nome da Comarca de 

Itaúba/MT, tendo em vista que o r. mandado foi devidamente cumprido, 

conforme r. 08.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46561 Nr: 2438-76.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thais Michele Nascimento de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério 

Público.

Tendo em vista que o (a) recuperando (a) estava sendo assistido (a) 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.

Considerando que as razões recursais já foram apresentadas, intime-se a 

advogada nomeada para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

recursais.

Apresentadas as contrarrazões, voltem-me os autos conclusos para 

decisão.

 Determino a Gestora Judiciária para que proceda a elaboração do cálculo 

de pena.

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

manifestem, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 40416 Nr: 1712-39.2015.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO JOSÉ MENEZES MONTEIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Ante o exposto, considerando os fatos e fundamentos acima, JULGO 
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IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios por ser o autor beneficiário da gratuidade 

judiciária.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 97 Nr: 1-72.1992.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Eduardo Raposo de Medeiros, Deusa Fonseca 

Raposo de Medeiros, JOÃO CLEMENTE DE FREITAS JUNIOR, VANDA 

TERESA DE FREITAS, SEBASTIÃO ROSA, ELZA AUXILIADORA DUARTE 

ROSA, LUSLEMAR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ubida Onha, Nair Grossi Ubida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Carvalho de Araújo - 

OAB:11.571-MT, DR. JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3.103-A-MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERMEVAL DE OLIVEIRA 

FERNANDES - OAB:3726-O/MT, Ednaldo de Carvalho Aguiar - 

OAB:3179/MT, GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15.614/MT, Roberto Penoff da Silva - OAB:59639/SP, Rodolfo 

Wilson Martins - OAB:5.858-A/MT, Sandro Roberto Almeida - 

OAB:7619/MT, Sandro Roberto Oliveira - OAB:7619/MT, VALTER 

VICENTE LEON - OAB:70137/SP

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono ao setor 

de envio de matéria para imprensa, a fim de intimar o Dr. Ildo Roque 

Guareschi para que efetue a devolução dos autos no prazo de 03 (três) 

dias, visto que foram retirados da Secretaria da Vara Única no dia 

22/09/2017 e ainda não devolvidos à esta Secretaria, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme preceitua o 

Art. 431, da CNGC - Foro Judicial/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39418 Nr: 1286-27.2015.811.0027

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a ausência da requerente em audiência de conciliação, 

intime-se a parte autora pessoalmente e mediante seu procurador, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44187 Nr: 952-56.2016.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Francisca Monteiro Reis, Márcio Dias Reis, 

ARNALDO DA SILVA MONTEIRO, GUIOMAR FRANCISCA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de 

Assoc do Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Oliveira Santos - 

OAB:15.473-E OAB/MT, Josuel da Silva Junior - OAB:OAB/MT 

17.954-E, KASSIO BARBOSA DA SILVA - OAB:15562, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 Vistos etc.

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 Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50420 Nr: 1785-40.2017.811.0027

 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: Ana Maria de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Nunes de Souza

 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, 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.: 37775 Nr: 538-92.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Honorio Onofre de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

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 a advogada nomeada dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43083 Nr: 482-25.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme certidão expedida em 16/09/2016 (ref. 16), a 

parte requerida foi devidamente citada da inicial, bem como intimada para, 

querendo, responder aos termos da mesma no prazo de 15 dias e, 

decorrido o prazo estabelecido, nada manifestou.

Em Decisão proferida em 12/09/2016 (ref. 20) foi determinada a 

designação de audiência de conciliação.

Conforme Impulsionamento por certidão do dia 18/09/2017 (ref. 24), 

encontrava-se designada audiência de conciliação neste juízo para o dia 

29/11/2017, às 14h15min.

No Impulsionamento por certidão do dia 19/09/2017 (ref. 27), verifica-se 

que foi procedida a intimação da parte autora para efetuar o depósito de 

diligência do Oficial de Justiça, a fim de possibilitar a intimação da parte 

requerida acerca da referida audiência. No entanto, a parte autora 
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manifestou seu desinteresse na audiência de conciliação (ref. 29), bem 

como NÃO efetuou o depósito da diligência para cumprimento do mandado 

de intimação da Requerida, motivo pelo a audiência de conciliação 

designada não realizou-se.

O artigo 334, § 4º, inciso I do CPC dispõe que a audiência de conciliação 

não será realizada se AMBAS as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual.

Nos autos em epígrafe verifica-se que apenas a parte autora manifestou 

expressamente seu desinteresse na composição consensual.

Ante o exposto, redesigno audiência para tentativa de Conciliação, que 

será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 06/03/2018, às 

13h00min.

Impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos para 

citação/intimação da parte requerida.

A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º do CPC).

Desde já fica a parte autora INTIMADA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o depósito de diligência do Oficial de Justiça a fim de possibilitar a 

intimação da parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 47454 Nr: 81-89.2017.811.0027

 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: Rafaela Silva Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONI FREITAS LAURENTINO, Joscilene Freitas 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GOMES CHAVES 

BOBATO - OAB:13524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Alienação Parental, com pedido de tutela 

de urgência, c/c danos morais, ajuizada por Rafaela Silva Santos 

Rodrigues em face de Dioni Freitas Laurentino e Joscilene Freitas dos 

Santos, todos devidamente qualificados.

A inicial veio instruída com diversos documentos.

As partes desistiram da ação (fls. 134/135).

Instado a se manifestar, o Ministério Público não se opôs ao pedido de 

desistência, consoante parecer de fls. 138/140.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Considerando que a parte autora desistiu da presente demanda e diante 

da anuência tácita dos requeridos, resta a este Juízo apenas homologar o 

pedido de desistência.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Cada parte deverá arcar com honorários advocatícios de seus 

advogados.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51874 Nr: 2613-36.2017.811.0027

 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: NEWLAND PRODUTOS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 

LTDA. - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE 

SOUZA CORBELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON SITORSKI LINS - 

OAB:9678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo (a) 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção legal. 

Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei nº. 

12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente do 

STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade impetrada, 

nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º artigo 14 da 

Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o presente ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com as nossas 

homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 53487 Nr: 3461-23.2017.811.0027

 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: EDUARDO CARDOSO VIEIRA, CLAUDIA MARTINS 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se pedido de homologação de acordo extrajudicial entabulado entre 

Eduardo Cardoso Vieira e Claudia Martins Carvalho, formalizado para 

regularizar a guarda, visitas e alimentos do filho Pedro Ruan Vieira Martins.

Os requerentes manifestaram comum acordo quanto à guarda, visita e 

alimentos. Estabeleceram que no que se refere à guarda do filho que a 

genitora ficará responsável pela criança.

Com relação aos alimentos foi fixado o valor de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, ou seja, R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais 

e vinte centavos), que deverão ser pagos pelo genitor até o dia 10 de 

cada mês mediante a entrega de recibo, além de 50% (cinquenta) por 

cento das despesas extraordinárias.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 04/14.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se favorável à 

homologação do acordo firmado (fls. 27/28).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Considerando a manifestação de vontade exarada pelas partes 

conjuntamente, estando elas representadas e tendo sido resguardados os 

direitos indisponíveis da criança, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte da presente sentença.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios, em prol do advogado nomeado Renato Gonçalves Raposo, 

no valor correspondente a 01 URH. Após as formalidades legais, 

expeça-se a devida certidão.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 11170 Nr: 668-92.2009.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Nely Souza Amaral, Ricardo Souza Gil do 

Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Elisa Netz do Amaral - 

OAB:10.566, Paulo Roberto Moser - OAB:9.932-B

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 65, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 
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mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 9275 Nr: 106-20.2008.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. B. Cáceres - ME (Cozinha Espetacular), 

Euzébia Benites Cáceres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, ante a Decisão 

proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, juntada às fls. 251/258, 

encaminho os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de 

intimar o Exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

e requeira o que entender de direito, devendo trazer aos autos o valor do 

débito atualizado caso manifeste pela realização da penhora online por 

meio do sistema Bacenjud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34389 Nr: 1175-77.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Rodrigues da Silva, RONICLÉIA RODRIGUES 

VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNERÁRIA OMEGA LTDA - ME, FUNERÁRIA 

REDENTOR DE CAMPINA GRANDE DO SUL LTDA, Isabel Rosiglei Lime 

Berti, Maurilio Duarte Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE MARTINS KAWABATA - 

OAB:12389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ORIVALDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12321

 Posto isso, considerando o que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE 

EM PARTE os pedidos iniciais, e por consequência:Condeno os 

Requeridos a pagar, solidariamente, aos Requerentes, a título de Dano 

Moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com juros de 1,0% ao mês, a 

partir do evento danoso e correção monetária, de acordo com o IPCA, a 

partir do arbitramento.Condeno ainda os requeridos ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com 

base no artigo 85 § 2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações necessárias, 

arquivando-se os autos.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51928 Nr: 2628-05.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CHAMO O FEITO A ORDEM.

Revogo a decisão de fl. 59, tendo em vista que esta equivocada.

Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (NCPC, art. 98).

Intime-se a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Novo Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito alimentar, com os acréscimos legais, bem 

como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante da Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial (NCPC, art. 528 § 1º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista a parte exequente para, 

querendo, manifestar-se.

Após, vista dos autos ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 45151 Nr: 1501-66.2016.811.0027

 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: SEBASTIANA PERES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Sergio Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a requerente estava sendo assistida pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 9.892-B, 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 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.: 33466 Nr: 553-95.2014.811.0027

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANTAS DE OLIVEIRA & J PEREIRA LTDA ME, 

WALTON DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Tendo em vista que a Defensoria Pública fora nomeada como curadora 

especial da parte requerida, e considerando que não há atualmente 

Defensor Público atuando nesta Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves 

Raposo, inscrito na OAB/MT sob o nº 9.892-B, como curador especial da 

parte requerida, nos termos do artigo 72, inciso II, do CPC, devendo ofertar 

sua contestação, no prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 35256 Nr: 1617-43.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Tendo em vista que a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, e 

considerando que não há atualmente Defensor Público atuando nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob 

o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.
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Intime-se o causídico nomeado, para que, apresente as razões recursais, 

no prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41069 Nr: 960-70.2016.811.0047

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Geaze de Souza Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 5 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44833 Nr: 1378-71.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma requerida 

e, por conseguinte, EXTINGO o processo sem resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.REVOGO a decisão 

proferida à p. 30, para que não produza mais efeitos, bem como, 

CANCELO a audiência designada.Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, devendo a exigibilidade 

de tais verbas ficarem suspensas na forma do artigo 98 do CPC, ante a 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Certificado o trânsito 

em julgado, REMETAM os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Fixo os honorários advocatícios 

ao defensor dativo que atuou no presente feito, Dr. Marco Aurélio 

Fernandes Ribeiro, inscrito na OAB/MT 21.787, no importe de 03 (três) 

URH, em razão dos serviços prestados e as diretrizes do art. 85 do CPC, a 

serem arcados pelo Estado de Mato Grosso, na forma do art. 22, §, 1.º da 

Lei n.º 8.906/1994. EXPEÇA-SE cert idão.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.Ciência ao Ministér io Públ ico.Cumpra-se, às 

providências.Jauru/MT, 05 de fevereiro de 2018.Angela Maria Janczeski 

GóesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32775 Nr: 98-70.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Filho Neto, Vania Cristina Filho, Alair Bicalho Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 (...)DETERMINO que seja procedida à penhora em conta corrente e/ou 

aplicações financeiras em que o executado Banco do Brasil S/A., inscrito 

no CNPJ n.º 00.000.000/0001-91, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo-se como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 

33.477,84 (trinta e três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e 

quatro centavos), conforme mencionado na petição e memorial de cálculos 

de fls. 265/295 dos autos, de acordo com a dicção do art. 835, c/c o art. 

854, ambos do CPC.A penhora será processada em conformidade com o 

art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado no art. 512, 

da CNGCJ/TJMT, atentando-se especialmente para os seguintes 

comandos: a) a partir deste momento, até o processamento completo da 

ordem de bloqueio de valores, os autos deverão permanecer em gabinete 

(CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais 

de uma conta, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha e, 

terão prioridade de tramitação, apontando a sua urgência e preferência na 

análise de eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte 

executada, via DJE para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e; II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, 

nos termos do art. 854, §§ 2° e 3°, do CPC.Caso bloqueado montante 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 

10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando 

exposto no item II, "c" anterior.(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-07.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREIA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000146-07.2017.8.11.0047 REQUERENTE: ANTONIO CORREIA NETO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Por prudência, DEFIRO o 

pedido formulado pela advogada da parte requerente (id. n.º 11453193), 

para tanto, CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para juntada do 

instrumento de substabelecimento, bem como para apresentação de 

justificativa plausível acerca da ausência da parte autora na audiência de 

conciliação designada. Apresentada a justificativa e o substabelecimento 

ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. INTIMEM-SE, via DJE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-86.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN RUIZ BLANCO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

1000186-86.2017.8.11.0047 REQUERENTE: JUAN RUIZ BLANCO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

c/c tutela antecipada e Danos Morais proposta por JUAN RUIZ BLANCO 

em face da empresa ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS, ambos qualificados nos autos. Em síntese, o reclamante 

afirma que foi surpreendido ao ter seu crédito negado em razão da 

existência um suposto débito não adimplido com a empresa requerida, 

aduzindo que jamais firmou relação jurídica com esta. Ao final, requereu a 

concessão liminar da tutela de urgência para o fim de que seja 

imediatamente retirado seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

ainda, a citação da empresa reclamada, a determinação da inversão do 

ônus da prova e, por fim, a procedência da ação para declaração de 

inexistência do débito e, a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização a título de dano moral. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Do Recebimento da Inicial 

Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido constaram, de 

forma simples e em linguagem acessível, o nome, a qualificação, o 

endereço das partes, os fatos e os fundamentos, o objeto e seu valor, 

RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95. Da Aplicação do CDC A situação delineada nos autos retrata 

relação tipicamente de consumo, na qual temos de um lado um consumidor 

e de outro fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - 

consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - 

produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Ante a aplicabilidade 

do CDC, deve ser INVERTIDO O ÔNUS da prova, já que a hipossuficiência 

técnica e financeira da parte autora é presumida. É válido salientar que a 

inversão do ônus da prova é matéria de instrução, que em nada prejudica 

o direito do consumidor e, ainda, garante o devido processo legal, a ampla 

defesa, o contraditório e a isonomia, que deve valer tanto para a parte 

hipossuficiente quanto para o fornecedor, motivo pelo qual pode ser 

aplicada em qualquer fase do processo. Da Tutela de Urgência 

Inicialmente, ressalto que é perfeitamente compatível a tutela provisória de 

urgência (cautelar ou antecipatória) nas ações que tramitam pelos 

Juizados Especiais Cíveis (Enunciado 26 do FONAJE), desde que 

presentes, naturalmente, os requisitos previstos no art. 300 do CPC. 

Fixada essa premissa, observa-se que as alegações existentes na 

reclamação detém certa plausibilidade, posto que dão conta que houve 

negativação do nome da parte reclamante baseada em relação jurídica 

aparentemente inexistente (afirma-se isso com veemência no pedido) e, 

além disso, se fundam em prova pré-constituída verossímil, conforme se 

pode verificar da documentação que acompanha a petição inicial e da 

consulta realizada por este Juízo (anexa). A situação narrada requer 

medida saneadora urgente, já que a parte reclamante poderá ser impedida 

de efetuar compras a crédito, de obter financiamento – e talvez isso já 

tenha ocorrido – e até sofrer constrangimentos de toda ordem perante o 

comércio, o que ocasiona dano de difícil reparação. O provimento urgente 

pretendido, por outro lado, tem caráter reversível (art. 300, § 3º, CPC), 

cuidando-se, como se vê, de mero pedido de provisória exclusão dos 

efeitos da restrição ao nome do reclamante no curso da lide, o que poderá 

perfeitamente ser alterado com a prolação da sentença de mérito, sem 

grande prejuízo para quem se encontra no polo passivo da demanda. 

Estão presentes, portanto, os três requisitos da tutela provisória de 

urgência, quais sejam, (a) a probabilidade de direito, (b) o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC) e (c) a necessária 

reversibilidade do provimento (CPC 300 § 3º). Assim, nos termos do art. 

300, do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da tutela de urgência, 

para determinar a EXCLUSÃO do nome da parte reclamante dos órgãos 

restritivos de créditos, referente ao débito em discussão nos autos, para o 

que fixo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária em caso de 

descumprimento, no valor de R$ 100,00 (cem ) até o limite de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), a serem revertidos em favor da parte reclamante. Fixadas 

essas considerações, DETERMINO que: 1- DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, de acordo com a pauta do Juizado Especial; 2- CITE-SE e 

INTIME-SE a parte ré, devendo constar a advertência de que, não 

comparecendo à audiência designada, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais e será proferido julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da 

Lei 9.099/95); 3- Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 

5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado em que o processo se 

encontra – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única deste 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 4- O prazo para 

impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos acostados é de 5 

(cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) 

defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste 

Estado de Mato Grosso. 5- INTIME-SE a parte autora para comparecer ao 

ato designado, sendo advertida de que o não comparecimento acarretará 

o arquivamento da presente ação, nos termos da Lei 9.099/95; 6 - 

Deverão as partes manifestar a pretensão de produzir provas orais em 

audiência de instrução, justificadamente, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 05 de 

fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-71.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN RUIZ BLANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

1000187-71.2017.8.11.0047 REQUERENTE: JUAN RUIZ BLANCO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

c/c tutela antecipada e Danos Morais proposta por JUAN RUIZ BLANCO 

em face da empresa ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS, ambos qualificados nos autos. Em síntese, o reclamante 

afirma que foi surpreendido quando teve seu crédito negado em razão da 

existência um suposto débito não quitado com a empresa requerida. Aduz 

que jamais firmou qualquer relação jurídica com esta. Ao final, requereu a 

concessão liminar da tutela de urgência para o fim de que seja 

imediatamente retirado seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

ainda, a citação da empresa reclamada, a inversão do ônus da prova e, 

por fim, a procedência da ação para o fim de declarar a inexistência do 

débito e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título 

de dano moral. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Do Recebimento da Inicial Preenchidos 

aparentemente os requisitos, pois do pedido constaram, de forma simples 

e em linguagem acessível, o nome, a qualificação, o endereço das partes, 

os fatos e os fundamentos, o objeto e seu valor, RECEBO a petição inicial 

com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da Aplicação do 

CDC A situação delineada nos autos caracteriza relação tipicamente de 

consumo, na qual temos de um lado consumidor e de outro fornecedor, 

uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor e 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Ante a aplicabilidade do CDC, 

deve ser INVERTIDO O ÔNUS da prova, já que a hipossuficiência técnica e 

financeira da parte autora é presumida. É válido salientar que a inversão 

do ônus da prova é matéria de instrução, que em nada prejudica o direito 

do consumidor e garante o devido processo legal, a ampla defesa, o 

contraditório e a isonomia, que deve valer tanto para a parte 

hipossuficiente quanto para o fornecedor, motivo pelo qual pode ser 

aplicada em qualquer fase do processo. Da Tutela de Urgência 

Inicialmente, ressalto ser perfeitamente cabível a tutela provisória de 

urgência (cautelar ou antecipatória) nas ações que tramitam pelos 

Juizados Especiais Cíveis (Enunciado 26 do FONAJE), desde que 

presentes, naturalmente, os requisitos previstos no art. 300 do CPC. 

Fixada essa premissa, observa-se que as alegações existentes na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 433 de 529



reclamação detém certa plausibilidade, posto que dão conta que houve 

negativação do nome da parte reclamante baseada em relação jurídica 

aparentemente inexistente (afirma-se isso com veemência no pedido) e, 

além disso, se fundam em prova pré-constituída verossímil, conforme 

documentação que acompanha a petição inicial e consulta realizada por 

este Juízo (anexa). A situação narrada requer medida saneadora urgente, 

já que a parte reclamante poderá ser impedida de efetuar compras a 

crédito, de obter financiamento – e talvez isso já tenha ocorrido – e até 

sofrer constrangimentos de toda ordem perante o comércio, o que 

ocasiona dano de difícil reparação. O provimento urgente pretendido, por 

outro lado, tem caráter reversível (art. 300, § 3º, CPC), cuidando-se, como 

se vê, de mero pedido de provisória exclusão dos efeitos de restrição ao 

nome do reclamante no curso da lide, o que poderá perfeitamente ser 

alterado com a prolação da sentença de mérito sem grande prejuízo para 

quem se encontra no polo passivo da demanda. Estão presentes, 

portanto, os requisitos da tutela provisória de urgência, quais sejam, (a) a 

probabilidade de direito, (b) o risco ao resultado útil do processo (art. 300, 

caput, CPC) e (c) a necessária reversibilidade do provimento (CPC 300 § 

3º). Assim, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

efeitos da tutela de urgência, para determinar a EXCLUSÃO do nome da 

reclamante dos órgãos restritivos de créditos, referente ao débito em 

discussão nos autos, para o que fixo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 100,00 (cem ) 

até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, a serem revertidos em favor 

da parte reclamante. Fixadas essas considerações, DETERMINO que: 1- 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, de acordo com a pauta do Juizado 

Especial; 2- CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, devendo constar a 

advertência de que, não comparecendo à audiência designada, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido 

julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da Lei 9.099/95); 3- Caso não haja 

acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena de 

julgamento no estado em que se encontra o processo – Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n.º 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. 4- O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. 5- INTIME-SE a parte autora para comparecer ao ato designado, 

sendo advertida de que o não comparecimento acarretará o arquivamento 

da presente ação, nos termos da Lei 9.099/95; 6 - Deverão as partes 

manifestar a pretensão de produzir provas orais em audiência de 

instrução, justificadamente, inclusive arrolando testemunhas. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 05 de fevereiro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000058-66.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOARES DE BARROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA REZENDE BOTELHO SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000058-66.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: LUCIANA SOARES DE BARROS 

EXECUTADO: ANITA REZENDE BOTELHO SILVA Vistos, etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem por fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da 

análise dos autos, constata-se que o acordo entabulado pelas partes 

atende aos requisitos legais. Desta feita, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o 

acordo realizado pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos 

e legais, e com arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a 

publicação da presente, proceda-se com a certificação do trânsito em 

julgado e com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias, expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. 

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

MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-23.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000132-23.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MAIARA CRISTINA ALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO 

FOTOGRAFICO LTDA - ME Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise 

atenta dos autos verifico que referido acordo foi pactuado atendendo aos 

requisitos legais. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o 

acordo realizado pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos 

e legais, e com arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a 

publicação da presente, proceda-se com a certificação do trânsito em 

julgado e com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias, expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. 

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

MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-67.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000142-67.2017.8.11.0047 REQUERENTE: CLAUDINETE DOS SANTOS 

REQUERIDO: PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - 

ME Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo atende aos requisitos legais. Face o acordo imbricado nos autos, 

não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, posto que 

evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. “Ex positis”, 

HOMOLOGO por sentença o acordo realizado pelas partes para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe o 

art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da presente, 

proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as anotações 

de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, expedindo o 

competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. Intime-se. 
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Cumpra-se. Expeça-se o necessário. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-56.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE JESUS GASPAR FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000188-56.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MIGUEL DE JESUS GASPAR 

FILHO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

relação jurídica c/c tutela antecipada e Danos Morais proposta por MIGUEL 

DE JESUS GASPAR FILHO em face da empresa ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Dispensado o relatório, no termos do art. 38, da Lei 

n.° 9.099/95. Fundamento e decido. Pois bem, conforme se verifica dos 

autos, no decorrer do trâmite processual a parte autora requereu a 

desistência do feito, circunstância que denota seu desinteresse, ao 

menos por ora, em obter a prestação jurisdicional. Saliento que, a extinção 

do presente feito independe de manifestação da parte requerida, nos 

termos do art. 485, § 4º, do CPC, eis que esta sequer foi citada para 

integrar a lide. Da forma que se apresenta a situação, em que restou 

evidenciada a intenção por parte do reclamante de não mais dar 

prosseguimento ao processo, a extinção do feito, sem a abordagem de 

seu mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO a 

desistência da ação e, por corolário, JULGO EXTINTO o presente 

processo, sem resolução de seu mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil c/c art. 51, § 1°, da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte autora acerca da presente sentença. Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença, 

REMETENDO-SE, na sequência, o feito ao arquivo com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

05 de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25933 Nr: 121-76.2015.811.0048

 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: ROSIMEIRE FERRAZ PANIAGO, ACFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

LIMINAR ajuizado por A. C. F. F., representada por sua genitora Rosimeire 

Ferraz Paniago contra ato da Diretora da Escola Estadual Campos Sales, 

com o argumento de violação de direito líquido e certo.

Alega que tivera a matrícula no 1º ano do ensino fundamental negada por 

não contar com a idade mínima prevista na Lei de Diretrizes Básicas da 

Educação, ao passo que requer, em sede de liminar, seja reconhecido o 

direito para tanto.

Juntou documentos necessários para apreciação do pedido.

A liminar pleiteada foi deferida, por entender o julgador, que estavam 

presentes os requisitos ensejadores da concessão da referida liminar.

A autoridade coatora, mesmo devidamente intimada deixou de apresentar 

as informações.

Parecer ministerial pela procedência parcial do presente mandamus, 

confirmando a liminar anteriormente deferida.

2. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

Trata-se de AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizado por A. C. F. F., representada por sua genitora Rosimeire Ferraz 

Paniago contra ato da Diretora da Escola Estadual Campos Sales, com o 

argumento de violação de direito líquido e certo.

Alega que tivera a matrícula no 1º ano do ensino fundamental negada por 

não contar com a idade mínima prevista na Lei de Diretrizes Básicas da 

Educação, ao passo que requer, em sede de liminar, seja reconhecido o 

direito para tanto.

Inicialmente, merece voltar os olhos para a nossa Constituição Federal, a 

qual além de colocar a educação em patamar muito elevado, fez com que 

este direito permaneça intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, 

sendo um dos fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos 

do artigo 1º, III da Constituição Federal, como se depreende do artigo 208 e 

seus incisos, in verbis:

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

(...)

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) 

anos de idade;”

 No mesmo sentido é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual 

dispõe no seu artigo 54, in verbis:

“Art. 54 - É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 

não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos 

de idade; (...)”

 Nota-se que esse dispositivo evidencia que a educação infantil constitui 

direito dos cidadãos, reivindicável, inclusive, pela via judicial, não havendo, 

pois, em princípio, limitação constitucional relativamente à idade para a 

criança ingressar no ensino fundamental.

 Nesse diapasão, depreende-se que tanto a Constituição Federal como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, não estabelecem idade mínima para 

ingresso no ensino fundamental. Dessa forma, a obrigatoriedade prevista 

na Resolução Normativa n. 002/2009 CEE-MT, de ter a criança 06 (seis) 

anos completos até a data de 30 de abril do ano letivo, não pode ser 

impeditivo para o seu ingresso quando apresenta idade inferior.

No caso concreto, não é razoável que a impetrante seja impedida de 

ingressar como aluna do 1º Ano, por não ter exatos 06 (seis) anos de 

idade na data de 30.04.2013, uma vez que, conforme se verifica pela 

certidão de nascimento, a impetrante contará na citada data, com 5 anos, 

4 meses, ou seja, com menos de oito mês, do que a idade mínima exigida e 

sendo a criança totalmente apta a cursar o 1º Ano do Ensino Fundamental, 

conforme laudos em anexo, negar a matrícula, configuraria verdadeira 

afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse passo, embora a impetrante não tenha completado a idade mínima, 

sua capacidade e aptidão para o ingresso em um nível mais elevado estão 

suficientemente comprovada pelas avaliações juntadas aos autos, nas 

quais a professora e a psicopedagoga que as acompanhou no ano 

anterior atestaram que está apta para ingressar no 1º Ano.

Embora, haja regulamentos administrativos que adotem critérios de idade 

mínima, o ensino não pode ser impedido apenas em razão dessas normas. 

Isso porque as resoluções expedidas pelo Conselho Estadual de 

Educação de Mato Grosso são atos meramente administrativos, os quais, 

em atenção aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas, não 

podem se sobrepor à Constituição Federal e às Leis Federais.

Esta questão encontra-se pacificada na doutrina e na jurisprudência dos 

nossos Tribunais, que reiteradamente tem decidido de forma favorável à 

matrícula de crianças capacitadas, mas que ainda não atingiram a idade 

requerida, trago a baila alguns exemplos, in verbis:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA DE CRIANÇA NA PRIMEIRA 

SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL INDEFERIDA. RETENÇÃO DO 
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IMPETRANTE NO NÍVEL 'D' (PRÉ-ESCOLAR). NEGATIVA DE MATRÍCULA 

AO FUNDAMENTO DE QUE O ALUNO NÃO HAVIA COMPLETADO SEIS 

ANOS ATÉ O DIA 31/03/2012 (DATA LIMÍTROFE PARA PRETENSOS 

ALUNOS INGRESSAREM NA 1ª SÉRIE AOS SEIS ANOS DE IDADE). 

EXIGÊNCIA INSERTA NOS ARTIGOS 6º E 32 DA LEI 9.394/96 (LEI DE 

DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL). CRIANÇA QUE 

OBTEVE APROVAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA, APRESENTANDO CAPACIDADE 

E APTIDÃO PARA INGRESSAR NO ENSINO FUNDAMENTAL (NÍVEL MAIS 

ELEVADO). ADEMAIS, COMPLETARÁ SEIS ANOS DURANTE O ANO 

LETIVO DE 2012. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA. 

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. “Afronta o princípio da 

razoabilidade e interfere drasticamente no processo educacional a 

negativa de matrícula de criança no ensino fundamental com fundamento 

na ausência do requisito da idade mínima, nos casos em que faltam 

poucos dias para o implemento da exigência, notadamente quando o aluno 

frequentou regularmente o curso pré-escolar' (Reexame Necessário em 

Mandado de Segurança n. 2010.074255-6, de Imbituba, rel. Des. Luiz 

Cézar Medeiros)". (Reexame Necessário em Mandado de Segurança n. 

2012.007748-6, de Otacílio Costa, rela. Desa. Sônia Maria Schmitz, j. em 

19/04/2012) (RNMS n. 2012.056713-6, de São Bento do Sul, rel. Des. 

Subst. Carlos Adilson Silva, DJe 3-10-2012).”

 “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

RECUSA DE MATRÍCULA - LIMITE DE IDADE IMPOSTO POR MEIO DE 

RESOLUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ACESSO A EDUCAÇÃO DIREITO DE 

TODA CRIANÇA E ADOLESCENTE PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NO 

ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - NORMA INFRALEGAL NÃO 

PODE CRIAR ÓBICE AO ACESSO À ESCOLA, QUE É DIREITO GARANTIDO 

CONSTITUCIONALMENTE A TODOS - CAPACIDADE COGNITIVA E 

BIOPSICOSSOCIAL CONSTATADA - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

DA IMPETRANTE - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. O 

Texto Maior garante que a educação é direito do cidadão e dever estatal e 

da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, pois visa o pleno desenvolvimento do ser humano e seu 

preparo para o exercício da cidadania, como também, a qualificação para 

o enfrentamento no mercado de trabalho. Nesse passo, não pode lei 

infralegal criar óbice ao acesso da criança e do adolescente a educação, 

sob pena de ferir o princípio da hierarquia das normas. A capacidade de 

aprendizagem da criança deve ser analisada de forma individual e não 

genérica, porque tal condição não se afere única e exclusivamente pela 

idade cronológica. Se a criança concluiu o Nível II da Educação Infantil, 

está apta, dar continuidade, aos estudos do primeiro ano do ensino 

fundamental, vez que possui capacidade cognitiva e biopsicossocial, 

consoante os elementos probatórios apresentados”. (TJMT. Reexame 

Necessário n. 37397/2009. Desembargador Jurandir Florêncio de Castilho. 

D.J. 30.11.2009).”

 Da análise dos autos verifica-se que ficou claramente demonstrado o 

direito liquido e certo da impetrante, uma vez que há a premente 

necessidade de ser deferido o direito a matricula da autora no 1º Ano do 

Ensino Fundamental . Com efeito, o mandado de segurança é o remédio 

judicial para fazer cessar atual ou iminente ato ilegal de autoridade pública 

que viole direito líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, da CF/88 e art. 

1º, da Lei nº. 12.016/2009).

Segundo Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo:

“(...) é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras 

palavras, o direito invocado, para sem amparável por mandado de 

segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência 

for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu 

exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende 

ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança”. 

(Mandado de Segurança. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 38)

 Diante dessas considerações, entendo que deve ser reconhecida a 

plausibilidade do direito substancial invocado, para garantir a matrícula da 

autora para o ingresso no 1º Ano do Ensino Fundamental, sem a qual 

culminaria em atraso em sua formação intelectual e social.

 3. DISPOSITIVO

3.1. POSTO ISSO, tendo sido demonstrada a alegada lesão a direito líquido 

e certo da impetrante, mediante prova pré-constituída, com fundamento no 

artigo 1º e seguintes da Lei nº. 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA 

INVOCADA, confirmando a liminar deferida na presente Ação de Mandado 

de Segurança.

 3.2. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

3.3. Sem honorários advocatícios.

3.4. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior 

Instância, em vista do reexame necessário da sentença, mercê do que 

dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº. 12.016/2009.

3.5. Dê-se ciência às autoridades coatoras, na forma da lei.

3.6. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos.

3.7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23340 Nr: 1395-46.2013.811.0048

 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: MARIA DO CARMO MARTINS DUARTE

 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: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 “3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT em face 

de MARIA DO CARMO MARTINS DUARTE, conforme fundamentação 

supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado às fl. 

131 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.”Considerando 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.Publique -se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22407 Nr: 444-52.2013.811.0048

 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: JOAQUIM CELESTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na inicial, para 

o fim de condenar o requerido no pagamento à parte autora do benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei 

8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13º salário, 

devido a partir da data da citação do requerido.3.2. As prestações em 

atraso serão pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, até o 

efetivo pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao 

mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº. 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40145 Nr: 2963-58.2017.811.0048

 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
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 PARTE AUTORA: MÁRCIO LUIZ APPOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODÉLIO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, uma vez que, 

ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, 

forte no art. 300, "caput", do Código de Processo Civil.5. 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).6. Desta feita, 

dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, designo 

audiência de conciliação para o dia --/0-/2018, às 15h30min (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-se o(a) Sr(a). 

Gestor(a) com o necessário.7. 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)/Defensor(a) Público(a). 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.8. Intime-se a parte autora através de seu advogado.9. 

Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o caso. Prazo: 20 

(vinte) dias.10. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 05 de fevereiro de 

2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41476 Nr: 217-86.2018.811.0048

 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: LUCIANO TELES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar, contido na inicial, por 

entender não estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão 

do referido pedido.4. Outrossim é dever do magistrado promover os meios 

necessários para que as partes cheguem a um acordo (STJ – Resp. nº 

242.322-SP). 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).5. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide 

pelas próprias partes, designo audiência de conciliação para o dia 

26/03/2018, 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.6. 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.7. Intime-se a parte autora por meio de sua Advogada 

(art. 334, § 3º, do CPC).8. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive 

carta precatória, se o caso. Prazo: 20 (vinte) dias.9. Cumpra-se. 

Juscimeira-MT, 05 de fevereiro de 2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41558 Nr: 259-38.2018.811.0048

 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: MANOEL FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

exordial, juntando aos autos cópia do comprovante de endereço, sob pena 

de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

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

Juscimeira-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29645 Nr: 247-92.2016.811.0048

 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: APARECIDO VALDECIR LIMBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBSON PRATI - 

OAB:13083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS com as partes já 

qualificadas.

Pugnam partes pelo desbloqueio dos veículos efetuado via Sistema 

RENAJUD, vez que fora entabulado acordo, já homologado por este Juízo.

2. É o breve relato. FUNDAMENTO. DECIDO.

2.1. A o analisar os presentes autos verifico que na presente execução 

houve a determinação de bloqueio dos veículos relacionados na inicial, 

através do Sistema RENAJUD, como forma de garantir a existência dos 

bens até o deslinde final da demanda, sem que haja sucessivas 

transferências, dificultando a sua localização e/ou a sua apreensão.

 2.2. No entanto, vez que merece prosperar a alegação das partes, diante 

do acordo realizado, os veículos devem ser desbloqueados, para que não 

gere prejuízos às partes.

3. ANTE O EXPOSTO, defiro, o pedido feito, determinando o desbloqueio 

dos veículos efetuado via Sistema RENAJUD, com a providências cabíveis.

4. Junte-se cópia do desbloqueio dos veículos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29987 Nr: 370-90.2016.811.0048

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 Vistos.

1. Trata-se de Representação por Ato Infracional c/c pedido de internação 

provisória do adolescente Lucas Alves Cordeiro pela prática do ato 

infracional de tentativa de homicídio, conforme disposto no art. 121, caput, 

c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

 Conforme o pleito contido na petição de Ref: 104, o adolescente informou 

que está trabalhando na Comarca de Nova Mutum-MT, razão pela qual, 

pugnou pela remessa do feito para aquela Comarca.

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido 

de remessa dos autos (Ref: 108).

Vieram os autos conclusos. DECIDO.

2. Compulsando os autos com a devida diligência, observo que o 

adolescente informou novo endereço, razão pela qual se impõe a remessa 

dos autos à na Comarca de Nova Mutum-MT para fiscalização do 

cumprimento das medidas socioeducativas de liberdade assistida e 

prestação de serviço aplicadas, nos termos do artigo 147, inciso II, § 3º, 

do ECA.
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2.1. Intime-se o adolescente através de sua Advogada.

2.2. Ciência ao Ministério Público.

2.3. Proceda-se às baixas e anotações de estilo.

2.4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38090 Nr: 2110-49.2017.811.0048

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO MENEZES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de CITAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41320 Nr: 160-68.2018.811.0048

 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: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS HEINTZE, JOÃO BATISTA 

DOS SANTOS HEINTZE, ESPÓLIO DE NILTON ANTÔNIO HEINTZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA FRANCISCA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14.548, FABIO DIAS FERREIRA - OAB:14548

 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 26/03/2018, às 14h30min 

(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 seus advogados.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

8. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41579 Nr: 270-67.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA JOSEFINA DORNELAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 05/03/2018, às 

14h (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Intime(m)-se, inclusive a Defensoria Pública, fazendo constar do 

mandado, conforme o caso, que o(a)(s) requerido(a)(s) deverá(ao) 

comparecer acompanhado(a)(s) de advogado(a)(s).

4. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira - MT, 05 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41573 Nr: 268-97.2018.811.0048

 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 BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MATIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de CITAÇÃO BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10267 Nr: 1305-77.2009.811.0048

 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: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES, ESPÓLIO DE 

EDIVALDO ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:, FERNANDA CARVALHO BAUNGARD - OAB:15.370, GALIANA 

CAMPOS CASTRO - OAB:8858, GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI 

COELHO - OAB:13586/MT, LUIZ ALBERTO D. VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:15074, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT, VINÍCIUS 

VARGAS LEITE - OAB:MT/11.213-A

 Vistos, etc.

1. Diante da certidão acostada aos autos, demonstrando o transito em 

julgado do Acordão, no Recurso de Apelação interposto, o processo deve 

prosseguir nos ditames do referido acórdão.

2. Intimem-se a parte autora para que, querendo, proceda quanto a o 

cumprimento da sentença, trazendo aos autos os valores atualizados da 

condenação, sob pena de arquivamento do feito.

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

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52876 Nr: 1010-06.2013.811.0111

 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: VE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ORLINDA RODRIGUES EUFRÁSIO, 

Filiação: Clara Soares Carvalho e Artur Rodrigues Carvalho, data de 

nascimento: 04/01/1951, brasileiro(a), natural de Malacacheta-MG. 

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: Vivaldo Eufrásio propôs Ação de Divórcio em face de 

Orlinda Rodrigues Eufrásio visto que, casados civilmente sob regime de 

separação total de bens desde 11.12.2010, a separação de fato do casal 

ocorreu em maio de 2012.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, consoante dispõe a Lei n° 1.060/50. Em segredo de 

justiça, nos termos do artigo 155, II, do Código de Processo Civil. Cite-se a 

parte requerida, no endereço declinado na inicial e/ou via editalícia, 

conforme requerimento, quanto aos termos da ação, para querendo, 

contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar no edital às 

advertências do artigo 285 e 319 do CPC. Caso sejam alegadas matérias 

preliminares ou juntado documentos na peça de contestação, abra-se, de 

imediato o prazo para impugnação (10 dias), conforme determina o artigo 

327 do Código de Processo Civil. Em sendo necessário, expeça-se a 

competente carta precatória. Cumpra-se, expedindo o necessário e 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61348 Nr: 717-31.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO FIAIS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos nº 717-31.2016.811.0111.Código Apolo nº 61348. Vistos em 

correição.1) Tendo em vista a inércia da advogada nomeada, REVOGO a 

nomeação feita a Dra. Elizandra Simone Soares Alves e NOMEIO como 

defensora dativa do acusado, Sergio Fiais de Lima, a advogada ANGELITA 

KEMPER, para apresentar resposta à acusação no prazo legal.

(...).Cumpra-se.Matupá/MT, 31 de janeiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51809 Nr: 1706-76.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES CENCI, Euclides Cenci - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUCLIDES CENCI, Cpf: 46915915915, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido EUCLIDES CENCI - 

ME, CNPJ: 00509974000103. 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: 18/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

EUCLIDES CENCI e EUCLIDES CENCI - ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3028/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/10/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 23.102,35

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52281 Nr: 430-73.2013.811.0111

 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: ELIARCINDO RAMOS TORMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Tormes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52281

Processo nº 430-73.2013.811.0111

Classe – Assunto: Usucapião

Inventariante: Eliarcindo Ramos Torres

Inventariado: Dirceu Tormes Ribeiro

Vistos em correição.

Oficie-se ao 2º Ofício de Tabelionato de Notas, Protesto e Registro para 

que apresente cópia do ato notarial lavrado em 11/03/2013, do Livro 39, 

folha 120, no qual consta como uma das partes Eliarcindo Ramos Torres.

Sem prejuízo da prática do ato acima, desde já designo audiência de 

instrução para o dia 14 de março às 16h, advertindo que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas, 

do dia, hora e local da audiência designada, dispensando-se a intimação 

do Juízo.

 Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Matupá, 19 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60010 Nr: 218-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLEY ALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Autos nº 218-47.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60010.

Vistos em correição.

RENOVE-SE a intimação da advogada nomeada para que apresente 

resposta à acusação, no prazo legal ou, havendo motivo justo, renuncie a 

nomeação, visto que, mesmo regularmente intimada deixou de se 

manifestar em favor do acusado para a qual foi nomeada.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 31 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71212 Nr: 3255-48.2017.811.0111

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS, MLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Código nº 71212.

Processo nº 3255-48.2017.811.0111.

Vistos em correição.

DETERMINO o desentranhamento da petição de Ref. 39, devendo ela ser 

juntada nos autos principais de nº. 3416-58.2017.811.0111 – Código 

71533.

Em relação ao HC n. 1000737-76.2018.8.11.0000 – Classe CNJ -307, da 

Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

seguem em anexo as informações requisitadas, bem como o comprovante 

de envio, que deverão ser juntados aos autos.

Matupá/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36173 Nr: 1014-14.2011.811.0111

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermenegildo Bianchi Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro César Alexandre dos 

Santos - OAB:OAB/MT 13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:6.170-B MT

 Autos nº 1014-14.2011.811.0111 (Código 36173)

Requerente: Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Requerido: Hermenegildo Bianchi Filho

Vistos.

1 – Os autos tramitam há quase sete anos e ainda resta pendente a 

realização de prova pericial, cuja nomeação de perito restou infrutífera, 

seja pela declinação ou pela impossibilidade de realização.

2 – Certifique-se a Secretaria do Juízo sobre a resposta do Conselho 

Regional de Engenharia sobre a relação dos engenheiros inscritos no 

CREAS-MT.

3 – Sem prejuízo, intimem-se as partes para manifestarem se insistem na 

prova pericial ou se pretendem produzir outras provas, indicando-as.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36209 Nr: 1050-56.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Crescente Lobato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36209

Processo nº 1050-56.2011.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Requerente(s): Darci Crescente Lobato

 Requerido(s): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Vistos em correição.

 A parte executada concordou com os cálculos apresentados (fls. 

118-120), razão pela qual os HOMOLOGO.

 Expeça-se a competente RPV.

Matupá /MT, 19 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 54114 Nr: 415-70.2014.811.0111

 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: TBDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 415-70.2014.811.0111 - 54114

ESPÉCIE: Interdição

 PARTE REQUERENTE: TEREZINHA BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO

PARTE RÉQUERIDA: FRANCIOMAR CASTRO DE CARVALHO

NOTIFICANDO(S): TERCEIROS INTERESSADOS

FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que por este Juízo foi declarada a INTERDIÇÃO de Franciomar 

Castro de Carvalho (Cpf: 01957628197, Rg: 2422906-7 SEJSP MT Filiação: 

Ivanor Castro de Carvalho e Terezinha Batista de Oliveira, data de 

nascimento: 12/05/1991, brasileiro(a), natural de Terra nova do norte-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua 20, N. 2820, Bairro: Jardim das Flores, Cidade: 

Matupá-MT), declarando-a incapaz exercer pessoalmente os atos de sua 

vida civil, sendo-lhe nomeada CURADORA a Terezinha Batista de Oliveira 

Carvalho (Cpf: 97026034120, Rg: 1467277-4 SSP MT Filiação: Manoel 

Batista de Oliveira e Maria Rosa de Oliveira, data de nascimento: 

09/09/1966, brasileiro(a), natural de Mambore-PR, divorciado(a), prendas 

domésticas, Endereço: Rua 20, N. 2820, Bairro: Jardim das Flores, Cidade: 

Matupá-MT), nos autos supra. A Curatela é por tempo indeterminado e tem 

a finalidade de reger o interditando em todos os atos de sua vida civil. O 

presente Edital será publicado por 03 (três) vezes no Diário da Justiça do 

Estado, com intervalo de 10 (dez) dias.

SENTENÇA: Em síntese a seguir transcrita: “...Ante o exposto, DECRETO A 

INTERDIÇÃO de FRANCIOMAR CASTRO DE CARVALHO, em virtude de ser 

portador de retardo mental grave, tudo conforme laudo médico e parecer 

Ministerial. Nomeio DEFINITIVAMENTE curadora do interditando sua mãe, 

Sra. Terezinha Batista de Oleira Carvalho, devidamente qualificados nos 

autos, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, 

imóveis ou de quaisquer natureza pertencentes ao interdito, sem 

autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária 

deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e bem estar 

do interdito. Lavre-se o termo de curatela, constando às restrições acima. 

Cumpra-se o disposto nos arts. 1184 e 1188 do CPC, publique-se os 

editais. Inscreva-se a sentença no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 

dias. Intimem-se os curadores para compromisso, em cujo termo deverão 

constar as restrições supra, todas referentes à proibição de alienações 

ou onerações de quaisquer bens do interdito, sem autorização judicial. 

Sem custas e honorários, em virtude do disposto na Lei n° 1.060/50. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P.R.I. 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, Regina Matos Davi, 

digitei.

Matupá - MT, 23 de junho de 2017.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60304 Nr: 320-69.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO MACEDO DO ESPÍRITO SANTO DE 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563
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 Autos nº 320-69.2016.811.0111.Código Apolo nº 60304. Vistos em 

correição.1) Tendo em vista o teor da certidão de Ref. 53, REVOGO a 

nomeação feita ao Dr. Ruy Portella de Souza e NOMEIO como defensor 

dativo do acusado, Raimundo Macedo do Espírito Santo de Sousa, o 

advogado MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, para apresentar 

alegações finais no prazo legal.Tomando em conta a natureza da causa, 

FIXO os honorários do mencionado advogado em 05 (cinco) 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, o 

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 provimento, para fins de 

conhecimento e advertência o advogado nomeado:“(...).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.3) Considerando a natureza da complexidade dos atos 

praticados pelo Defensor Dativo Ruy Portella de Souza (resposta à 

acusação e acompanhamento na audiência de instrução e julgamento), 

reduzo os honorários advocatícios anteriormente fixados, para 05 URH, 

pois encontram-se razoáveis e em conformidade com a tabela da Ordem 

dos Advogados do Brasil.Dessa forma, EXPEÇA-SE certidão de créditos 

em favor da Defensor Dativo, qual seja Dr. Ruy Portella de Souza – 

OAB/MT 4.296-A, com o valor total e corrigido dos honorários que lhes 

são devidos (05 URH), para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.Cumpra-se.Matupá/MT, 31 de janeiro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64335 Nr: 2268-46.2016.811.0111

 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: ANTONIO MILTON BRAGA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 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 Subsituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66256 Nr: 624-34.2017.811.0111

 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: Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Certifico que a contestação de ref. 24, foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67050 Nr: 1030-55.2017.811.0111

 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): GILBERTO APARECIDO PINTO JUNIOR, 

GILBERTO APARECIDO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para manifestar sobre a 

certidão juntada à ref. 16, bem como, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66613 Nr: 815-79.2017.811.0111

 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: ALDERICO SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 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.: 67103 Nr: 1070-37.2017.811.0111

 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: DORCELINA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989

 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.: 67105 Nr: 1072-07.2017.811.0111

 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: DORCELINA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989

 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.: 67102 Nr: 1069-52.2017.811.0111

 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: DORCELINA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989

 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
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 Cod. Proc.: 67101 Nr: 1068-67.2017.811.0111

 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: DORCELINA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989

 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): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31887 Nr: 910-90.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARdSdS, Nelci de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT, Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, NEUZA BATISTA DA SILVA - OAB:16598-0, SILVANA DA 

FONSECA ROSAS SILVA - OAB:19926/0, WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-b

 Autos nº 2009/330 (Código 31887)

Exequente: Angel Rafael Souza da Silva

Executado: Claudemir da Silva

Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre o cumprimento do 

acordo formalizado às f.79-82, bem como para apresentar planilha de 

débito atualizada.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 12 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 54401 Nr: 648-67.2014.811.0111

 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: AGNALDO NOBRE BARBOSA, CRISTINA RIVEROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alencar Huhn, Vilson Luiz Bortoluzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, para que no prazo 

legal, apresente memoriais finais.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68329 Nr: 153-33.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Fagner Siqueira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos etc.Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de FELIPE 

FAGNER SIQUEIRA COSTA, ambos já qualificados nos autos. Recebo a 

inicial. I – DO TÍTULO EXTRAJUDICIALO título extrajudicial funda-se em 

contrato particular, o qual está inserido no rol do art. 784,III, do CPC.Cite-se 

e intime-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, pagar ou nomear 

bens à penhora, sob pena de serem penhorados, tantos bens quantos 

bastem para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido dos 

encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto 

pelos artigos 844 e 845, §1º, do NCPC.Conste-se nos mandados a 

prerrogativa de oferecerem embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo art. 915 do NCPC.Não 

encontrando o executado, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo, em seguida, nos 

termos do parágrafo único do art. 830 do NCPC. Nos termos do art. 827 do 

NCPC, arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da 

execução. Em caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) dias a 

verba honorária será reduzida à metade. II - DO PARCELAMENTONo prazo 

para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, o(s) executado(s) poderá requerer que lhe 

seja(m) permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês.Caso o(s) executado(s) proponha(m) o parcelamento, intime(m)-se o 

exequente para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos 

descritos no art. 916 do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

conclusos para apreciação do requerimento....ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUER Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67600 Nr: 3078-36.2017.811.0030

 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: Leidejane Marques de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilvanio Martins - OAB:12301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/Mandado de citação

Vistos etc.

Trata-se de ação de exigir contas.

 É o relatório. Decido.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.

II – DO RECEBIMENTO DA INICIAL

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos do art. 319 c/c art. 

550, §1º, do CPC.

 III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Em consonância com o artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, 

designe-se audiência de conciliação em conformidade com a pauta do 

conciliador desta comarca.

 Caso o requerido não tenha interesse na autocomposição, deverá 

manifestar em até 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência, conforme dispõe o art. 334, §5º, do NCPC.

 Não havendo conciliação a parte requerida deverá apresentar 

contestação em até 15 (quinze) dias após a realização desta.

Após a apresentação da contestação, havendo preliminares intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias, em 

não havendo voltem-me conclusos para deliberações.

IV – ASPECTOS FINAIS

Conforme exposto, determino:

a) A citação do requerido;

b) A intimação das partes para comparecerem em audiência de 

conciliação designada acima.

A presente decisão vale como mandado de para citação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65429 Nr: 2039-04.2017.811.0030

 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
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 PARTE AUTORA: Ronaldo Elias Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Aureliano da Silva, Valentino Carmo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Silo da Conceição Filho - 

OAB:18.061-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de ação monitória com execução proposta por Ronaldo Elias 

Queiroz em face de Paulo Aureliano da Silva e Valentino Carmos da Silva, 

todos qualificados nos autos e residentes na Comarca de Rosário 

Oeste/MT.

 A parte autora pugnou pela concessão parcelada de custas processuais, 

sendo o pedido deferido à ref. 04.

 Em seguida a parte autora pugnou pelo declínio de competência para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT (ref. 06).

 É o relatório. Decido.

 Compulsando os autos, verifico que o requerido reside na Comarca de 

Rosário Oeste. Desta feita, tratando de ação monitória e execução em que 

pretende a quitação de débito em quantia certa, a competência para 

apreciar o feito é da Comarca de Rosário Oeste, nos termos do artigo 46 

do Código de Processo Civil.

 Diante do exposto, acolho pedido de ref. 06 e declino da competência em 

favor da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos termos 46 do Código de 

Processo Civil.

 Determino a remessa dos autos ao Juízo competente.

Procedam-se às baixas e anotações pertinentes.

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

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUER

 Juiz de Direito em substituição legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66724 Nr: 2657-46.2017.811.0030

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Este Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE NOBRES

VARA ÚNICA

TERMO DE SORTEIO DE JURADOS

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 

16h00min, nesta Comarca de Nobres, Estado de Mato Grosso, onde 

presente se achava a Excelentíssima Senhora Doutora Sabrina Andrade 

Galdino Rodrigues – MM. Juíza Presidente do Tribunal do Júri desta 

Comarca, Comigo Gestor Geral adiante assinado, presentes ainda o Dr. 

Lysandro Afonso Ledesma, Dr. Jonas Mendes Barravieira, representante 

do Mistério Público e OAB, respectivamente, pela MM. Juíza foi declarado 

que para a realização das Sessões do Tribunal do Júri do ano de 2018, 

procederia o sorteio dos seguintes jurados:

01 – CARLOS DE ALMEIDA LARA

02 – FABIANA LOPES MACIEL

03 - TABATA LARISSA GONÇALVES DIAS

04 – BRUNA DEL FUZZI SANTOS

05 – ELTON JONNY DALLA VECCHIA

06 – FABINO ALBUQUERQUE

07 – ADRIELI CAROLINE GUERRA

08 – VILSON DA SILVA

09 – MICHELE MITIE SUZUKI DA ROCHA

10 – SIDNEI FERREIRA MENDES

11 – GLAIDINIR MARIE VALANDRO

12 – DENIS WAGNER DOS REIS

13 – ALEXANDRA BARBOSA

14 – FLÁVIO VINICIUS RONDON MAYER

15 – LUIZ FERNANDO QUEIROZ

16 – ANA MARCELA MARTINS BONFIN

17 – ADRIANA CARVALHO DE SOUZA

18 – JANAINA LOPES FONSECA

19 – LAURA TAPAJÓS DA SILVA

20 – SUELI BENEDITA DOS SANTOS

21 – JOANITA MENDES DE SOUZA

22 – MIGUEL BENEDITO DE BARROS

23 – ARTUR BRASILIANO NETO

24 – SIMONE DE ARRUDA

25 – ARIELY FERREIRA DE CARVALHO

26 – EUCLIDES MOTA JUNIOR

27 – ROSEMAR SEBASTIÃO DA COSTA

28 – ELIAS LOPES

29 – ODAIR BALASTRELLI

 30 – SUZANA ARAÚJO

SUPLENTES:

 01 – LUCIO MAURO ANTONIACOMI

02 – ANDREIA DAIANE ARAUJO

03 – GEZIELI DE OLIVEIRA SOUZA GUERINI

04 – EVA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA

05 – SILVANA PIFFER SCHIRRMANN

Encerrado o sorteio mandou a MM. Juiz que se encerrasse o presente, 

que vai devidamente assinado. Dado e passado nesta Cidade e Comarca 

de Nobres, Estado de Mato Grosso, aos treze dias do mês de janeiro de 

dois mil e dezessete. Eu, ______ Assistente de Gabinete o digitei e 

subscrevo.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito - Presidente do Tribunal do Júri

Lysandro Alberto Ledesma

 Promotor de Justiça

Jonas Mendes Barravieira

Representante da OAB/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67623 Nr: 3091-35.2017.811.0030

 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: Zilma Josefa da Cruz Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/Mandado de citação/intimação

Vistos etc.

 Trata-se de ação de cobrança.

A ação tem como objeto o recebimento de diferenças salarias com base 

na URV.

 I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL

Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil.

II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Tendo em vista as informações de hipossuficiência da parte, defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.

III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Ante a aparente inviabilidade de composição amigável, no presente caso, 

frustada restará a audiência de tentativa de conciliação, de modo que 

deixo de designar audiência de conciliação.

 IV – DA CONSTESTAÇÃO

Cite-se o Requerido, para, querendo, responder no prazo de 30 (trinta) 

dias, consignando-se no referido mandado que, não sendo contestada a 

ação presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor.

Após, havendo preliminares, intime-se o autor para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUER

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67770 Nr: 3141-61.2017.811.0030

 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: Otília Antônia Celso Eireli - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A - Vivo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA AUGUSTA SILVA DA 
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LAGARES - OAB:42234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

 Vistos, etc.

 Verifico que não consta pedido de gratuidade da justiça e a comprovação 

de hipossuficiência, bem como não há nos autos comprovação do 

recolhimento das custas. Assim, intime-se a parte autora para que traga 

aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62424 Nr: 674-12.2017.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacyr Battaglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sebastião Gaeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:19506/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

 Trata-se de embargos à execução proposto por Moacyr Battaglini em 

face de Antônio Sebastião Gaeta.

 À ref. 13, as partes entabularam acordo.

 É o relatório. Decido.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 64098 Nr: 1473-55.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A Ouro Verde de Mato Grosso- Sicredi Ouro 

Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Zeni Ltda, Amauri Zeni, Margarete 

Martinhago Zeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809/19.236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1473-55.2017.811.0030

Código 64098

SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial formulado por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 

Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT em face de Ceramica Zeni Ltda Me, 

Amauri Zeni e Margarete Martinhago Zeni, todos qualificados nos autos.

 Os executados foram citados à ref. 17.

 À ref. 20, aportou aos autos petição de acordo, no qual pugnam as partes 

pela homologação e consequente extinção do feito.

 É o relatório. Decido.

 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 com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, 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.

Esclareço que a parte poderá ingressar com a respectiva ação de 

execução de sentença, caso o requerido descumpra o acordo entabulado.

 Às providências.

 P.R.I. Cumpra-se.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 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

 DESPACHO/Ofício n. 473/18

Vistos etc.

 Tendo em vista a tempestividade do recurso, conforme se vê à certidão 

de ref. 114, nos termos do artigo 597 do CPP recebo o recurso interposto 

no efeito devolutivo.

Intime-se o Ministério Público para apresentação de contrarrazões, com o 

aporte dessa, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de justiça, com as 

nossas homenagens.

Em busca da observância aos princípios da celeridade processual e 

instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o art. 188 do 

NCPC, determino que cópia desta decisão sirva como Ofício de remessa 

dos autos ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUER

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65450 Nr: 2054-70.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico em cumprimento a decisão de Ref: 16 que fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 04 de abril de 2018, às 10 horas e 15 

minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67600 Nr: 3078-36.2017.811.0030

 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: Leidejane Marques de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilvanio Martins - OAB:12301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico em cumprimento à decisão de Ref: 4, que fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 16 de maio de 2018, às 9 horas e 45 

minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68109 Nr: 14-81.2018.811.0030

 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: M2 Comércio e Distribuidora de Peças LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Del Canale Vizentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordania Barcelo da Silva - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO
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Certifico em cumprimento a decisão de Ref: 4, que fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 16 de maio de 2018, às 9 horas e 30 

minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68194 Nr: 76-24.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Júnior - 

OAB:10777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Trata-se de reclamação trabalhista.

É o relatório. Decido.

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 o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41121 Nr: 1001-30.2012.811.0030

 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: Antonia Gregória da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, desde a data da efetiva 

implementação do benefício em 29/05/2012 (fl. 170-v) nos termos do 

acórdão do TRF que manteve o pagamento do benefício durante o período 

em que o processo retornou para instrução em 1º instância, devendo o 

valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida 

e correção monetária pela INPC desde o ajuizamento da ação. Condeno o 

requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até esta 

sentença, a teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ. Custas pelo réu, 

todavia, está isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. 

Dispensado o reexame necessário, tendo em vista a condenação não 

superar 60 salários mínimos.Sentença não sujeita a reexame necessário 

em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Após, 

o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.Cumpra-se expedindo o necessário.Nobres/MT.ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41430 Nr: 1366-84.2012.811.0030

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Domingos Pinto de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 

14.241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, desde a data da efetiva 

implementação do benefício em 01/08/2012 (fl. 149) nos termos do 

acórdão do TRF que manteve o pagamento do benefício durante o período 

em que o processo retornou para instrução em 1º instância, devendo o 

valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida 

e correção monetária pela INPC desde o ajuizamento da ação. Condeno o 

requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até esta 

sentença, a teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ. Custas pelo réu, 

todavia, está isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 

7603/01.Sentença não sujeita a reexame necessário em razão de não 

ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Após, o trânsito em 

julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.Nobres/MT.ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21070 Nr: 1545-86.2010.811.0030

 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: José Carlos Rodrigues do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éder Pereira de Assis - 

OAB:8.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Processo nº: 1545-86.2010.811.0030Código nº: 21070DECISÃOVisto 

etc.Trata-se de ação sumária de cobrança proposta por José Carlos 

Rodrigues do Carmo em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

DPVAT. (...), designo a perícia médica para o dia 18/05/2018, às 09h30min. 

a ser realizada nas dependências deste Fórum.(...).Cientifique-se que o 

não comparecimento da parte autora ao exame pericial ou acarretará a 

extinção do processo por abandono. Intimem-se as partes acerca do teor 

da decisão, bem com para apresentar quesitos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão. Com a juntada do laudo pericial, conceda-se 

vistas dos autos às partes para manifestação, no prazo de 10 dias. Em 

seguida, voltem-me conclusos.Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Nobres/MT. Arthur Moreira Pedreira de AlbuquerqueJuiz de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 10294 Nr: 218-82.2005.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual em favor, WRdJRPSCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:9178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Autos nº. 218-82.2005.811.0030

Código nº. 10294

DESPACHO

Vistos etc.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito alimentar atualizado à fl. 208, devendo constar no 

mandado o valor atualizado do débito para pagamento imediato, nos 

termos do artigo 523 do Novo Código de Processo Civil.

 Caso o executado não efetue o pagamento ou não apresente justificativa 
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no prazo estabelecido acima, encaminhem os autos conclusos para 

análise do pedido descrito à fl. 219.

 Na hipótese do executado não ter sido encontrado no endereço acostado 

aos autos, intime-se a exequente para que informe o endereço atualizado 

do executado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 704 Nr: 150-16.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Agua Azul Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervásio Antonio Zangerolli, José Antonio 

Zangerolli, Erasmo Luiz Zangeroli, Edson Luiz Zangerolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Fabiana Hermann Zagotto 

Consalter - OAB:25.009/PR, Ewerton Soler Consalter - 

OAB:24.858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719, Ricardo Turbino Neves - OAB:MT 12.454

 Autos nº. 150-16.1997.811.0035

Código 704

DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial proposto por Banco do Brasil 

S/A em face de Gervásio Antônio Zangerolli, José Antônio Zangerolli, 

Erasmo Luiz Zangerolli e edson Luiz Zangerolli, todos qualificados nos 

autos.

Às fls. 526/528 foi deferida a substituição do polo ativo, ante a cessão de 

créditos do Banco do Brasil para a Agropecuária Água Azul LTDA.

 As partes entabularam acordo às fls. 532/538. Por sua vez, às fls. 

539/540, o exequente informou que os executados não cumpriram o 

acordo entabulado.

 É o relatório. Decido.

 I – DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO

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.

II – DA EXECUÇÃO

 Intime-se a parte autora para que traga aos autos cálculo do débito 

atualizado, bem como requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16395 Nr: 1153-20.2008.811.0030

 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: José Lourenço Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Valim de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Vitalino - OAB:2937/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elly Carvalho Junior - 

OAB:6132-B

 Autos nº. 1153-20.2008.811.0030

Código nº. 16395

DESPACHO

Vistos etc.

 Acolho pedido ministerial de fl. 332, cumpra-se na integra a decisão de fl. 

208.

 Cite-se por edital o requerido Nestor Dossena Grando, com fulcro no 

artigo 256, inciso II do Código de Processo Civil, com o prazo de 30 (trinta) 

dias, no átrio do fórum, devendo a diligência ser cumprida observando as 

determinações do artigo supracitado.

Findo prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista ao MPE.

Nobres/MT.

 ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUER

 Juiz de Direito em substituição legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66724 Nr: 2657-46.2017.811.0030

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Este Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOBRES - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) Doutor(a) Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz(a) de Direito 

e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Nobres - 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 na sessão ordinária do Tribunal do Júri desta 

Comarca, com início previsto para o dia 07 de março de 2018, às 09 horas, 

ficando pelo presente edital convocados a comparecer na referida data e 

horário, ao Plenário situado no Edifício do Fórum local, ao final indicado.

01 – CARLOS DE ALMEIDA LARA

02 – FABIANA LOPES MACIEL

03 - TABATA LARISSA GONÇALVES DIAS

04 – BRUNA DEL FUZZI SANTOS

05 – ELTON JONNY DALLA VECCHIA

06 – FABINO ALBUQUERQUE

07 – ADRIELI CAROLINE GUERRA

08 – VILSON DA SILVA

09 – MICHELE MITIE SUZUKI DA ROCHA

10 – SIDNEI FERREIRA MENDES

11 – GLAIDINIR MARIE VALANDRO

12 – DENIS WAGNER DOS REIS

13 – ALEXANDRA BARBOSA

14 – FLÁVIO VINICIUS RONDON MAYER

15 – LUIZ FERNANDO QUEIROZ

16 – ANA MARCELA MARTINS BONFIN

17 – ADRIANA CARVALHO DE SOUZA

18 – JANAINA LOPES FONSECA

19 – LAURA TAPAJÓS DA SILVA

20 – SUELI BENEDITA DOS SANTOS

21 – JOANITA MENDES DE SOUZA

22 – MIGUEL BENEDITO DE BARROS

23 – ARTUR BRASILIANO NETO

24 – SIMONE DE ARRUDA

25 – ARIELY FERREIRA DE CARVALHO

26 – EUCLIDES MOTA JUNIOR

27 – ROSEMAR SEBASTIÃO DA COSTA

28 – ELIAS LOPES

29 – ODAIR BALASTRELLI

 30 – SUZANA ARAÚJO

SUPLENTES:

 01 – LUCIO MAURO ANTONIACOMI

02 – ANDREIA DAIANE ARAUJO

03 – GEZIELI DE OLIVEIRA SOUZA GUERINI

04 – EVA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA

05 – SILVANA PIFFER SCHIRRMANN

 Eu, Camila Abreu Biava , que o digitei.

Nobres - MT, 5 de fevereiro de 2018.

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos

Gestor(a) Judiciário(a)

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: Rua Alaor Soares de 

Souza, 550

 Bairro: Jardim Parana

Cidade: Nobres-MT Cep:78460000

Fone: (65) 3376-1229
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22702 Nr: 1308-18.2011.811.0030

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Brasil Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereu Muniz de Macedo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Gonçalves Martins 

Filho - OAB:MT - 12.304

 Ante o exposto, acolho o processamento do presente incidente, 

intimando-se o(s) requerente(s)/impugnado(s) para efetuar o recolhimento 

das custas complementares.Condeno o(s) impugnado(s) ao pagamento 

das custas e despesas processuais do presente incidente processual, 

abstendo-me de condenação em honorários advocatícios por incabíveis à 

espécie.Traslade-se cópia desta decisão aos autos principais, 

intimando-se o(s) requerente(s)/impugnado(s) para efetuar(em) o 

recolhimento das custas complementares, e, transitada em julgado a 

presente decisão, desapensem-se e arquivem-se estes autos, 

independentemente de nova determinação.PRIC.Após, o trânsito em 

julgado arquivem-se os autos.Cumpra-se, expedindo o necessário. Arthur 

Moreira Pedreira de AlbuquerqueJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67436 Nr: 2999-57.2017.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessika Naiara Vaz Silva - 

OAB:21354, Luciana Borges Moura Cabral - OAB:6755

 Certifico que em virtude da M.M.ª Juíza Titular desta Comarca 

encontrar-se de licença maternidade e o Juiz em substituição legal 

informar a impossibilidade da realização da audiência designada para o dia 

27/02/2018, fica esta cancelada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55272 Nr: 735-04.2016.811.0030

 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: Elizângela Mendes Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Matos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais de Oliveira - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em virtude da M.M.ª Juíza Titular desta Comarca 

encontrar-se de licença maternidade e o Juiz em substituição legal 

informar a impossibilidade da realização da audiência designada para o dia 

28/02/2018, fica esta cancelada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60644 Nr: 4078-08.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Tavares de Araújo, Mailson Tavares 

de Araújo, Matheus Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Certifico que em virtude da M.M.ª Juíza Titular desta Comarca 

encontrar-se de licença maternidade e o Juiz em substituição legal 

informar a impossibilidade da realização da audiência designada para o dia 

20/02/2018, fica esta cancelada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49059 Nr: 622-84.2015.811.0030

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Paranatinga - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19.805/MT

 Certifico que em virtude da M.M.ª Juíza Titular desta Comarca 

encontrar-se de licença maternidade e o Juiz em substituição legal 

informar a impossibilidade da realização da audiência designada para o dia 

28/02/2018, fica esta cancelada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 40116 Nr: 1824-38.2011.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Vieira Alencar

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

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão monitória formulada 

pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de Rafael Vieira Alencar, nos 

termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao 

pagamento de custas processuais remanescentes, caso haja, uma vez 

que já houve o recolhimento de custas processuais e taxa judiciária, às 

fls. 35/37.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Nobres/MT.Arthur Moreira Pedreira de AlbuquerqueJuiz de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20545 Nr: 1023-59.2010.811.0030

 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: Ana Cordeiro dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 14.241, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, desde a data da efetiva 

implementação do benefício em 13/05/2015 (fl. 176) nos termos do 

acórdão do TRF que manteve o pagamento do benefício durante o período 

em que o processo retornou para instrução em 1º instância, devendo o 

valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida 

e correção monetária pela INPC desde o ajuizamento da ação. Condeno o 

requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até esta 

sentença, a teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ. Custas pelo réu, 

todavia, está isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. 

Dispensado o reexame necessário, tendo em vista a condenação não 

superar 60 salários mínimos.Sentença não sujeita a reexame necessário 

em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Após, 

o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.Cumpra-se expedindo o necessário.Nobres/MT.ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 40118 Nr: 1826-08.2011.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Pedroso de Arruda, Basilio Dias 

Pedroso

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

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1826-08.2011.811.0030

Código 40118

DECISÃO

Vistos etc.

 Defiro o pleito de fl. 132, proceda com a alteração do polo passivo da 

demanda, incluindo o nome dos herdeiros indicados, à fl. 130 e 132, bem 

como notifiquem os herdeiros em consonância com a decisão de fl. 53.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36995 Nr: 676-06.2011.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

 Da resposta à acusação, vê-se que nenhuma preliminar foi arguida, 

tampouco da análise dos autos verifica-se a existência de qualquer das 

hipóteses elencadas no art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, 

razão pela qual RATIFICO o recebimento da denúncia.

E diante da desativação da Defensoria Pública, veiculada pelo Ofício nº 

31/2017/DPE/MT, nomeio como defensor(a) dativo(a) do(a)(s) acusado(a)

(s), o(a) nobre causídico(a), Dr(a). ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - 

OAB/MT nº 16045, cuja verba honorária será fixada ao final do processo.

 DESIGNO audiência de instrução para o DIA 29 DE MAIO DE 2018, ÀS 

14H00, com a finalidade de inquirição das testemunhas arroladas em 

comum pela acusação e defesa, bem ainda 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 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. CERTIFIQUEM-SE todos os atos.

De outro lado, malgrado o defensor do acusado tenha requerido a 

manutenção da arma apreendida (fls. 117/118), constatou-se que ele 

sequer possuía procuração. Deste modo, intimem-se as partes igualmente 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestem interesse em 

manter ou não a(s) arma(s) e/ou munição(ões) apreendida(s) em depósito, 

devendo fundamentar as razões de eventual conservação.

HAVENDO INTERESSE de alguma das partes, venham-me os autos 

conclusos.

NÃO HAVENDO INTERESSE de nenhuma das partes, proceda a zelosa 

Secretaria Judicial com as disposições constantes do art. 1.478 da CNGC 

e da Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.

Em caso de proprietário de boa-fé, notifique-o para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto à eventual interesse na restituição da(s) 

arma(s) de fogo e da(s) munição(ões) apreendida(s), desde que 

cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 4º da Lei 10.826/03, na 

dicção do § 10, do art. 65 do Decreto nº 5.123/04 c.c. o art. 1º da 

Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.

Havendo manifestação, venham-me os autos conclusos para análise.

Entretanto, decorrido o prazo sem manifestação, não interessando mais à 

persecução o armamento e eventuais munições, certifique-se, e, em 

seguida, proceda-se ao encaminhamento da(s) arma(s) de fogo e 

munição(ões) apreendida(s) ao Comando do Exército para destruição ou 

doação, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03, art. 1º da Resolução nº 

134/11 do Conselho Nacional de Justiça, art. 65 do Decreto nº 5.123/04 e 

art. 1.479 da CNGC.

 Comunique-se o referido Comando para que estabeleça data determinada 

para retirada do armamento e das munições nesta Comarca.

REQUISITEM-SE as testemunhas integrantes dos quadros policiais, caso 

existentes.

INTIMEM-SE as testemunhas, o acusado e a defesa.

 CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58238 Nr: 1972-53.2017.811.0090

 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: ELENICE LIMA DA SILVA AZEVEDO

 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:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, 

comprovada a hipossuficiência pelos documentos acostados e por se 

tratar de verba alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC;b) 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA por estarem 

ausentes os requisitos necessários, pedido que poderá ser renovado na 

fase decisória. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Cite-se o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS para CONTESTAR a ação no prazo de 30 

(trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), consignando expressamente a 

advertência a que se refere o art. 344, do citado diploma normativo, 

devendo, para tanto, serem observados os termos do convênio firmado, 

no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a 

Procuradoria Geral Federal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37395 Nr: 71-26.2012.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMELINO LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista a Defendoria Pública, para apresentação das 

alegações finais, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45927 Nr: 264-07.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNNO DIOGENES SOARES MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

 HOMOLOGO a desistência da oitiva das testemunhas da acusação PM 

Michael Kazuo Furuta e PM Ernandes Rodrigues do Nascimento formulada 

pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento de suas alegações 

finais de fls. 97/101.

Porém, considerando-se que tais testemunhas são comuns à defesa, bem 

ainda pelo fato de a carta precatória expedida para a Comarca de Alta 

Floresta ter retornado parcialmente cumprida, deixando-se de ouvir as 

mencionadas testemunhas comuns PM Michael Kazuo Furuta e PM 

Ernandes Rodrigues do Nascimento (fls. 88/95), intime-se a defesa para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se a respeito delas, devendo 
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acostar o atual endereço delas caso insiste na oitiva.

Do contrário, caso haja desistência por parte da defesa, encerrada a 

instrução probatória e já oferecidas alegações finais por parte do 

Ministério Público, a douta defesa deverá, naquele mesmo prazo de 05 

(cinco) dias, ofertar igualmente as suas alegações finais.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52575 Nr: 1263-52.2016.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CALZOLARI, SILVANA DOS ANJOS 

CARRASQUEIRA CALZOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GERMANO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 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

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57746 Nr: 1744-78.2017.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSTB, STC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Com base nos documentos juntados às fls. 35/39 - Ref: 14, folha de 

resumo do cadastro único, cartão de bolsa família com comprovante 

mensal e fatura de energia elétrica com rendimentos compatíveis ao 

benefício, bem ainda considerando o objeto do pedido, de natureza 

alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, 

do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.

 O presente feito deverá tramitar em segredo de justiça, conforme 

preceitua o art. 189, inciso II, do NCPC.

Proceda-se às anotações necessárias.

 Cite-se o devedor, intimando-o para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início do cumprimento de sentença 

ou da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e decretação de sua prisão civil, em regime 

fechado, pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, conforme dispõe o art. 

528, “caput” e §§ 1º, 3º e 4º, do NCPC.

Oficie-se o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, requisitando-se 

informações acerca de existência de vínculos empregatícios em nome da 

parte executada, incluindo-se o seu respectivo registro no Cadastro de 

Pessoas Físicas - CPF.

 Advirta-se a parte executada de que somente a comprovação de fato que 

gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento (art. 

528, § 2º, do NCPC).

 Cientifique-a, ainda, de que o cumprimento da pena não exime o 

executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, 

§ 5º, do NCPC).

 Decorrido o prazo, intime-se pessoalmente a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informe se o executado efetuou o pagamento 

do montante devido.

Autorizo as diligências em conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 19786 Nr: 3-53.1987.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ DE INVESTIMENTOS S/A - GRUPO ITAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ADÃO APARECIDO DE ARAUJO, 

CARLOS DIAS CATARINO, ADEMAR DE ABREU LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zelcy Luiz Dall Acqua - OAB:MT 

- 2718-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Cardin - 

OAB:3283-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.303,77 (mil, trezentos e três reais e setenta e sete centavos) a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 104-106. Este valor deverá 

ser recolhido de forma separada, sendo R$ 1.259,99 (mil, duzentos e 

cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 43,78 (quarenta e três reais e setenta e oito 

centavos), para fins da guia de diligências de oficial de justiça. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante, clicar no item custas e incluir o 

valor. Para recolhimento da diligência, clicar em emissão de guia de 

diligência. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as 

guias (pagas) no protocolo do Fórum aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46879 Nr: 135-65.2014.811.0090

 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: EDEMILSON BITERNCOURT VACARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL (CLARO S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de abrir vista a advogada da 

parte autora para manifestar sobre a petição do réu juntada às fls. 90/96.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37110 Nr: 792-12.2011.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI TEIXEIRA DE ALMEIDA, VANILDO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 Vistos.

 Tendo em vista não interessar mais à persecução o armamento e 

eventuais munições, bem como o trânsito da sentença/acórdão, proceda a 

zelosa Secretaria Judicial com as disposições constantes do art. 1.478 da 

CNGC e da Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.

Em caso de proprietário de boa-fé, notifique-o para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto à eventual interesse na restituição da(s) 

arma(s) de fogo e da(s) munição(ões) apreendida(s), desde que 

cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 4º da Lei 10.826/03, na 

dicção do § 10, do art. 65 do Decreto nº 5.123/04 c.c. o art. 1º da 

Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.

Havendo manifestação, venham-me os autos conclusos para análise.

Entretanto, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e, em 

seguida, proceda-se ao encaminhamento da(s) arma(s) de fogo e 

munição(ões) apreendida(s) ao Comando do Exército para destruição ou 

doação, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03, art. 1º da Resolução nº 

134/11 do Conselho Nacional de Justiça, art. 65 do Decreto nº 5.123/04 e 
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art. 1.479 da CNGC.

 Comunique-se o referido Comando para que estabeleça data determinada 

para retirada do armamento e das munições nesta Comarca.

Após a retirada, não havendo atos pendentes de cumprimento, 

remetam-se os autos ao arquivo, observando-se em tudo a novel CNGC.

No mais, cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intime(m)-se.

Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33310 Nr: 268-54.2007.811.0090

 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: VANILDA APARECIDA DE ROCHA, APARECIDO 

MERCIOL DA ROCHA, ANORISA ROCHA DA FONSECA, ESPÓLIO DE 

WALDIR LELIS DA ROCHA, WANDA MARIA ROCHA DA SILVA, VAIR 

JOSE DA ROCHA, MARIA DIONIZIA FERREIRA, DIVINA EVANGELIA DA 

ROCHA OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DA ROCHA, VALDECI APARECIDO DA 

ROCHA, CLEIDE APARECIDA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, MARIA DO CARMO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento da Taxa Judiciária no importe de R$ 1.219,82 

(mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos) a que foi 

condenada nos termos do r. despacho de fls. 091. Este valor deverá ser 

recolhido através da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante, clicar no item taxa e incluir o valor. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo do Fórum aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57360 Nr: 1522-13.2017.811.0090

 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: JOÃO TREVELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16910/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO o recolhimento das custas e taxas judiciais ao 

final do processo, excepcionalmente, pela condição peculiar da parte 

requerente, que não possui condições de recolher as custas e despesas 

processuais momentaneamente, na forma do art. 4º da Lei Estadual 

7.603/01;b) INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida por estarem ausentes os requisitos necessários para a sua 

concessão, consoante o art. 300 do NCPC, pedido que poderá ser 

renovado na fase decisória.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 38336 Nr: 58-92.2010.811.0091

 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: Deise Pereira da Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Alberto Jantorno - 

OAB:OAB/MT-12.229-A, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 

10.961-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos á conclusão informando que as fls. 

115 consta depósito do inss para o advogado Luciano Alberto Jantorno, 

falecido como consta a certidão de óbito as fls.25 do codigo 67450 em 

apenso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 75112 Nr: 1848-67.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juelizo Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 

NISHIKAWA - OAB:13169

 Código 75112 – Autos n. 1848-67.2017.811.0091

Vistos, etc.

Tendo em vista que a resposta à acusação de fls. 66/74 não se trata dos 

fatos narrados nestes autos, e em obediência aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, intime-se a defesa para apresentar 

novamente resposta à acusação, no prazo de 10 dias.

Em seguida, concluso.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

De Alta Floresta para Nova Monte Verde/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40014 Nr: 1746-89.2010.811.0091

 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 Ribeiro dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1746-89.2010.811.0091 (Código 40014).

 Despacho

Vistos, etc.

Compulsando os autos denoto que a parte autora foi intimada na pessoa 

do seu advogado para apresentação do requerimento administrativo, 

deixando de fazê-lo no prazo determinado.

 Isto posto, considerando que o benefício previdenciário de aposentadoria 

rural encontra-se implantado, na derradeira tentativa de evitar a extinção 

do feito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC e a cassação da tutela 

antecipada concedida, intime-se pessoalmente a parte autora para se 

manifestar nos autos juntando requerimento administrativo no prazo de 

improrrogável de 30 (trinta) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde, 16 de novembro de 2.017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51062 Nr: 420-41.2013.811.0107

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO FABIANE, ORCIVAL GOUVEIA 

GUIMARÃES, MAGNA NEVES GUIMARÃES, VALDIZAR PAULA DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BOSCO PRUDENTE - 

OAB:17223, Welton da Costa Rodrigues - OAB:13209 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008, Henrique da Costa Neto - OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - 

OAB:17220/MT, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, ACERCA DA SENTENÇA DE FL. 

381/388, A SEGUIR TRANSCRITA: "Vistos... DISPOSITIVO Ante o exposto, 

diante da ilegitimidade ativa da requerente PREMIUM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, 

consequentemente, revogo a medida cautelar deferida nos autos, 

consistente na averbação da existência da ação as margens da matrícula 

do imóvel. PRECLUSA A VIA RECURSAL, Oficie-se ao Cartório do 1º Ofício 

da Comarca, determinando-se o cancelamento da averbação da existência 

da ação às margens da matrícula imobiliária. Condeno a parte requerente 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do 

patrono dos requeridos, as quais fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), consoante os parâmetros do artigo 85, §2º e incisos, do NCPC, 

atentando-se primordialmente ao valor econômico do imóvel objeto do 

litígio, à complexidade jurídica da causa e ao grau de zelo dos 

profissionais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes e o Ministério 

Público, tendo-se este por assim cientificado para eventuais providências 

de ordem criminal. Com o trânsito em julgado, pagas eventuais custas 

processuais remanescentes ou adotadas as providências pertinentes, 

arquive-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59344 Nr: 943-48.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR ROBERTO VITORINO, LUCIA 

CRUBELATI ARAGÃO VITORINO, CARLOS ROBERTO VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61322 Nr: 86-65.2017.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, OSMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B - MT, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16988 MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/OABMT, MARIA AMELIA CASSINA MASTROROSA 

VIANNA - OAB:27.109 - PR

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte embargada, na pessoa de 

seu procurador, via Dje, para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32177 Nr: 173-02.2009.811.0107

 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: LOIRI NICOLAI CLOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCEMILDO BAMBERG - 

OAB:18337/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DOS RUMOS DO PROCESSO, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55299 Nr: 570-51.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BANDERA, Nadia Saleh Bandera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, PROCEDA O RECOLHIMENTO DA GUIA DE DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA NO SITE DO TJMT, PARA QUE SEJA ENTREGUE AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA O MANDADO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50110 Nr: 336-74.2012.811.0107

 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): CELSO LUIZ LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8.227/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, ACERCA DA 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA AGENDADA PARA OS DIAS 20/02/2018 E 

24/02/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56528 Nr: 1059-88.2015.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUZIR PARTICIPAÇÕES S/A, 

CONACENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE 

LTDA, GILSON FERRUCIO PINESSO, JOSE ALBERTO PINESSO, ADEMIR 

PINESSO, PAULO REINALDO PINESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DOS RUMOS DA CARTA PRECATÓRIA, 

SOB PENA DE DEVOLUÇÃO.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69183 Nr: 365-98.2010.811.0106

 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: Fabiana Santos Cunha

 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 
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Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 I. Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de auxílio maternidade 

de trabalhadora rural, para condenar o INSS ao pagamento, em uma única 

parcela, de 04 (quatro) meses de benefício em favor de FABIANA 

SANTOS CUNHA, com base no salário mínimo vigente à época do parto, o 

que faço com fulcro nos arts. 25, inciso III, 39, § único e artigo 71, todos 

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. Serão acrescidas 

dos juros moratórios e correção monetária na forma da Lei n° 9.494, 

redação dada pela Lei n° 11.960 e também na forma da ADIn 4.357/DF, 

STF, em caso de inadimplemento.III. A correção monetária das parcelas 

devidas será feita de acordo com a Lei Federal n. 6.899/81, 

observando-se os índices previstos no Manual de Orientação de 

Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o 

momento em que cada prestação se tornou devida, conforme 

jurisprudência do STJ.IV. Com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do CPC, 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).V. 

Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado pela Lei 

Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.VI. 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.REGISTRE-SE. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69182 Nr: 364-16.2010.811.0106

 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: Eloisa Souza da Silva Morais

 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:

 I. Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de auxílio maternidade 

de trabalhadora rural, para condenar o INSS ao pagamento, em uma única 

parcela, de 04 (quatro) meses de benefício em favor de ELOISA SOUZA 

DA SILVA MORAIS, com base no salário mínimo vigente à época do parto, 

o que faço com fulcro nos arts. 25, inciso III, 39, § único e artigo 71, todos 

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. Serão acrescidas 

dos juros moratórios e correção monetária na forma da Lei n° 9.494, 

redação dada pela Lei n° 11.960 e também na forma da ADIn 4.357/DF, 

STF, em caso de inadimplemento.III. A correção monetária das parcelas 

devidas será feita de acordo com a Lei Federal n. 6.899/81, 

observando-se os índices previstos no Manual de Orientação de 

Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o 

momento em que cada prestação se tornou devida, conforme 

jurisprudência do STJ.IV. Com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do CPC, 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).V. 

Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado pela Lei 

Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.VI. 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.REGISTRE-SE. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69166 Nr: 341-70.2010.811.0106

 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: Celia Maria Barbosa

 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. Considerando que a Secretaria não deu cumprimento ao item VIII da 

decisão de fls. 90/91, DETERMINO a realização do mesmo pela Assistente 

Social do juízo, devendo o laudo socioeconômico ser juntado aos autos no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias. Em seguida, conclusos para sentença.

II. CUMPRA-SE com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71953 Nr: 205-34.2014.811.0106

 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: Adercio Vendramel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facholi Prod. Com. Ind. Imp. Exp. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o advogado via DJE e a parte autora pessoalmente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dê andamento ao feito, sob pena de extinção 

sem julgamento de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75624 Nr: 419-54.2016.811.0106

 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: Devaldo Vaz da Silva

 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:

 Vistos Deixo de receber os Embargos Declaratórios de fls. 42/45, tendo 

em vista serem intempestivos, conforme certidão de fls. 46.

Às providências necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75704 Nr: 459-36.2016.811.0106

 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: Ana Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem.

Considerando a certidão de óbito de fls. 09, INTIME-SE a parte autora para, 

em 15 (quinze) dias, apresentar nos autos a concordância expressa dos 

demais herdeiros com o pedido inicial ou requerer a citação dos mesmos, 

apresentando suas respectivas qualificações.

Em seguida, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68582 Nr: 541-14.2009.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Teles da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de fls. 243, REVOGO a multa aplicada à jurada 

Noêmia Rosa da Silva, ante a apresentação de justificativa antecipada 

para não comparecimento à Sessão de Julgamento do Júri.

Em seguida, realizadas as diligencias necessárias quanto à multa 
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aplicadas aos demais jurados faltantes, ARQUIVE-SE o feito com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69180 Nr: 362-46.2010.811.0106

 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: Cidelia Santos Oliveira

 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:

 I. Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de auxílio maternidade 

de trabalhadora rural, para condenar o INSS ao pagamento, em uma única 

parcela, de 04 (quatro) meses de benefício em favor de CIDELIA SANTOS 

OLIVEIRA, com base no salário mínimo vigente à época do parto, o que 

faço com fulcro nos arts. 25, inciso III, 39, § único e artigo 71, todos 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. Serão acrescidas dos juros 

moratórios e correção monetária na forma da Lei n° 9.494, redação dada 

pela Lei n° 11.960 e também na forma da ADIn 4.357/DF, STF, em caso de 

inadimplemento.III. A correção monetária das parcelas devidas será feita 

de acordo com a Lei Federal n. 6.899/81, observando-se os índices 

previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na 

Justiça Federal, incidindo desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida, conforme jurisprudência do STJ.IV. Com fulcro no artigo 85, 

§ 3º, I, do CPC, 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).V. Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado 

pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.VI. 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.REGISTRE-SE. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71019 Nr: 261-04.2013.811.0106

 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: EGTdS, MGGS, AGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão de fls. 88, NOMEIO o Dr. Carlos Royttmen Pires da Silva 

como curador especial para exercer a defesa do requerido citado por 

edital, intimando-o para que apresente contestação no prazo legal (artigos 

72, II e 257, IV do CPC).

Arbitro, desde já, o valor de 04 (quatro) URH para o desempenho da 

defesa, o qual poderá ser reduzido em virtude do encerramento precoce 

do processo ou do zelo empregado pelo profissional.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72998 Nr: 790-86.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO MUNIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, proposta por GUILHERME 

BATISTA DA SILVA, em face de ERNESTO MUNIZ DA SILVA.

Às fls. 140/141 o exequente informou que entabulou acordo com o 

executado, requerendo sua homologação.

O executado, por sua vez, informou às fls. 150/151 a quitação do débito e 

requereu a extinção do feito.

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, os termos do acordo realizado entre as partes não 

apresenta qualquer óbice à sua homologação, uma vez que realizado por 

partes totalmente capazes.

Ainda, vislumbro que o executado saldou integralmente o débito, razão 

pela qual, o acordo deve ser homologado e o processo extinto, nos termos 

do artigo 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita.

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Desta forma, a extinção do feito pelo pagamento do débito deve ser 

declarada, ante o cumprimento do acordo.

DISPOSITIVO:

I. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo de fls. 140/141, nos termos do 

artigo 487, I do CPC. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente o feito, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II e artigo 925, do NCPC;

II. Sem custas

III. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação, com as baixas de estilo;

IV. Sentença registrada eletronicamente nesta data.

 V. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75435 Nr: 323-39.2016.811.0106

 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: CDdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por Cresmar David 

de Moraes, em face de Kaique David Dias e Kaio David Dias, devidamente 

representados por sua genitora, Leia Ribeiro Dias.

As partes entabularam acordo extrajudicial, sendo que o autor arcará com 

alimentos no valor de 40% do salário mínimo e material escolar dos 

menores (fls. 70/71).

O Ministério Público se manifestou favoravelmente à homologação do 

acordo, fls. 72.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO.

Não vislumbro óbice à homologação do acordo, estando o mesmo 

formalmente adequado e resguardados, em seus termos, os interesses 

das crianças, analisados sob o paradigma de proteção integral e princípio 

do melhor interesse.

DISPOSITIVO

I. Sendo assim, HOMOLOGO o presente acordo para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, b, do CPC;

II. Sem custas e honorários.

III. EXPEÇA-SE certidão em favor dos advogados nomeados para atuar no 

feito no valor 05 URH.

 IV. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIMEM-SE;

V. Em seguida, com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo;

VI. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76621 Nr: 28-65.2017.811.0106

 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): Marco Antonio de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 
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OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de 

MARCO ANTONIO DE MOURA.

Aduz a inicial que o requerido efetuou financiamento para adquirir um 

veículo móvel, contudo, não adimpliu todas as parcelas do contrato, 

perfazendo uma dívida no valor de R$ 12.850,32 (doze mil oitocentos e 

cinquenta reais e trinta e dois centavos).

Anteriormente à manifestação do requerido, o requerente informou a 

composição amigável extrajudicial entre as partes e pugnou pela 

desistência do feito.

Vieram-me conclusos os autos para prolação de sentença.

Eis o breve relato. Decido.

Observa-se que a parte autora pugna pela desistência da demanda, vez 

que as partes compuseram extrajudicialmente (fl. 44).

Ainda, em que pese o requerido ter sido citado, o mesmo deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestar.

Nestes termos dispõe o art. 485, VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

Portanto, inexiste óbice à homologação da desistência da ação.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, nos termos já fundamentados, HOMOLOGO a 

desistência da ação nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito.

II. Transitada em julgado esta decisão, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

III. Custas pelo autor. Sem honorários.

IV. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76716 Nr: 92-75.2017.811.0106

 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: MLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a ata de audiência de fl. 23 e a certidão de fl. 24, INTIME-SE 

pessoalmente o I. Advogado Carlos Royttmen Pires da Silva para 

esclarecer se foi constituído como advogado do requerido e, se for o 

caso, apresentar documentos procuratórios, em 15 (quinze) dias.

Em seguida, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77715 Nr: 749-17.2017.811.0106

 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: NAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, 

ajuizada por NEIDE APARECIDA FERREIRA, em desfavor de VALDEMAR 

ADÃO EMILIANO.

Às fls. 20, a parte autora se manifestou pela desistência do feito.

Vieram-me conclusos os autos.

É a síntese do essencial.

 DECIDO.

 Observa-se que a parte autora pugna pela desistência da demanda ante 

a reconciliação com o requerido.

Destarte, não se faz necessária a anuência do requerido, que sequer foi 

citado no feito.

Sobre a desistência dispõe o art. 485, VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

Sendo assim e inexistindo óbice legal ou necessidade de concordância da 

parte contrária, uma vez que o pedido de desistência ocorreu antes da 

apresentação de contestação, o processo deve ser extinto sem 

julgamento do mérito.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a 

desistência da parte autora.

 II. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

III. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 Sentença registrada eletronicamente nesta data.

 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 Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78441 Nr: 32-68.2018.811.0106

 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: MAdON, MGNC, TGNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 requerimento de ALVARÁ JUDICIAL, ajuizada por MAIKELE 

APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES, MIKAEL GABRIEL NUNES CARVALHO E 

THAYLON GABRIEL NUNES DE CARVALHO, em virtude do óbito de 

Marcos Rodrigues Carvalho.

Aduz a inicial que a requerente Maikele Aparecida de Oliveira Nunes e o 

de cujus Marcos Rodrigues Carvalho mantiveram relacionamento por 07 

(sete) anos, do qual advieram dois filhos menores de idade.

Vistas ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do CPC.

Com o retorno dos autos à Secretaria, CITEM-SE todos os eventuais 

interessados por edital, para que se manifestem em 15 (quinze) dias, 

conforme artigo 721 do CPC.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 70345 Nr: 270-97.2012.811.0106

 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: José Roberto de Faria
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Roberto Santos Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo as partes chegado a acordo em audiência de conciliação, fls. 117, 

o qual foi homologado por sentença já transitada em julgado, fls. 117/118, 

expedindo-se, inclusive, formal de partilha, fls. 126, informou o requerente 

José Roberto de Faria que não logrou cumprir sua parte do acordo em 

razão de negativa do Banco do Brasil em aceitar a quitação da operação 

4001685, conforme fls. 123.

Sendo assim, em atenção ao princípio da cooperação, o juízo oficiou à 

instituição bancária para que expusesse os motivos da recusa, porém o 

mencionado ofício não foi respondido.

Entretanto, sendo a instituição financeira parte estranha à relação jurídica 

discutida no presente feito, o qual, repita-se, já foi encerrado por 

sentença, a apreciação de pedidos e eventual imposição de multa não 

deve se dar nestes autos, mas sim em eventual processo em face do 

Banco do Brasil, uma vez que o ofício expedido não configura uma 

determinação judicial, mas sim pedido de informações.

Mesmo porque, o óbice ao cumprimento do acordo é matéria de interesse 

das partes, cabendo a elas e não a terceiro suscitar o descumprimento do 

acordo e suas consequências.

Portanto, determino o arquivamento deste feito, com baixas e anotações 

de praxe, vez que não cabe a este processo a solução de eventual lide 

entre a parte e o Banco do Brasil.

INTIMEM-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-35.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA ALVES DE MORAIS (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)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM Numero do Processo: 

8010344-35.2016.8.11.0106 REQUERENTE: IRACEMA ALVES DE MORAIS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Verifico que há 

pluralidade de processos com as mesmas partes, pedidos e causa de 

pedir, sendo distintos apenas no que toca aos “contratos” que deram 

causa à inserção no cadastro de maus pagadores. São eles: 

8010345-20.2016.8.11.0106 8010344-35.2016.8.11.0106 Logo, é patente 

que, além de conexos, há risco de prolação de decisão conflitante ou 

contraditória caso sejam decididos separadamente. Desta forma, 

DETERMINO à secretaria que APENSE os processos mencionados a este, 

para que tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de 

Processo Civil. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010345-20.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA ALVES DE MORAIS (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)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 3 4 5 - 2 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010344-35.2016.8.11.0106 Logo, é patente que, além de conexos, há 

risco de prolação de decisão conflitante ou contraditória caso sejam 

decididos separadamente. Desta forma, DETERMINO à secretaria que 

APENSE os processos, para que tramitem conjuntamente, nos termos do 

art. 286 do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, 

retorne o feito concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000040-62.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES FERREIRA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. FARIA COMERCIO DE MOTOS E TRANSPORTES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos nº 1000040-62.2017.8.11.0106 Exequente: Rodrigues Pereira 

Tavares Executado: Faria Comércio de Motos e Transportes LTDA-ME 

Vistos em correição. I. Consoante artigos 320 e 321, todos do NCPC, fica a 

parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, emendar a inicial para: a) 

apresentar documento oficial, capaz de comprovar a identidade da parte 

requerente. II. O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o 

indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. III. Após, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000023-26.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA CAIXETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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: 1000023-26.2017.8.11.0106 REQUERENTE: HELENA MARIA 

CAIXETA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos em correição. A 

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 a 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: 1000024-11.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 1000024-11.2017.8.11.0106 REQUERENTE: IVSON DO MONTE 

SILVA JUNIOR REQUERIDO: TIM CELULAR 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68339 Nr: 307-32.2009.811.0106

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Jerônimo de Carvalho David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adomel Severiano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O processo já se encontra sentenciado, fls. 136/137, tendo a decisão 

transitado em julgado, fls. 140.

A despeito das informações veiculadas às fls. 125/126, verifica-se que 

não houve condenação em pagamento de honorários, inexistindo o direito 

pleiteado, mesmo porque, o advogado que peticiona às fls. 141/144 não 

possui poderes para atuar no feito, faltando aos autos procuração 

outorgada em seu favor pelos herdeiros ou pelo de cujus.

Sendo assim, arquivem-se os autos com baixas e anotações 

regulamentares.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000039-77.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRANCISCO COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Parte requerente: Marcelo Francisco da Costa Parte requerida: Caixa 

Econômica Federal 1000039-77.2017.8.11.0106 Vistos em correição. 

Cuida-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada por MARCELO 

FRANCISCO COSTA DA SILVA, em desfavor de CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL. O autor alega, em síntese, que está sofrendo desconto em 

seus vencimentos por cobrança de empréstimo não contratado junto à ré, 

ensejando, portanto, direito à reparação pelos danos materiais e imateriais 

sofridos. Pede, em sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos 

até julgamento final do processo. Vieram-me conclusos os autos. Decido. 

Em análise dos autos, verifico tratar-se de demanda cível de restituição em 

face de empresa pública federal e não pessoa jurídica de direito privado, 

como alegado pelo autor. Sobre a competência para processamento e 

julgamento das causas em que figura como ré a União, autarquia e 

empresa pública federal, o artigo 109 I da Constituição dispõe: 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; Não obstante, a Lei nº 10.251/2001 estabelece a 

competência do Juizado Especial Federal Cível para julgamento das 

causas de pequeno valor: Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal 

Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça 

Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as 

suas sentenças. Assim, tratando de competência absoluta em razão da 

pessoa, não delegada à Justiça Comum Estadual pela Constituição 

Federal, a incompetência deste juízo é patente. Nesse sentido a Ilustre 

jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL.CUMULAÇÃO 

INDEVIDA DE PEDIDOS. RÉUS DISTINTOS NA MESMA AÇÃO. BANCODO 

BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DOS PEDIDOS PELO MESMO 

JUÍZO.INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. ART. 109, I, 

DACONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE CISÃO DO PROCESSO. 1. 

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda proposta contra o 

Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Precedentes. 2. Nos 

termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal 

processar e julgar ação proposta em face da Caixa Econômica Federal, 

empresa pública federal. 3. Configura-se indevida a cumulação de 

pedidos, in casu, porquanto formulada contra dois réus distintos, o Banco 

do Brasil e a Caixa Econômica Federal. 4. Mesmo que se cogite de 

eventual conexão entre os pedidos formulados na exordial, ainda assim 

eles não podem ser julgados pelo mesmo juízo, ante a incompetência 

absoluta, em razão da pessoa, da Justiça Estadual para processar e julgar 

ação contra a Caixa Econômica Federal e a mesma incompetência 

absoluta, ratione personae, da Justiça Federal para julgar demanda e face 

do Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 

5. Nos termos da súmula 170/STJ, verbis: "compete ao Juízo onde primeiro 

for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e 

estatutário decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do 

ajuizamento de nova causa, com pedido remanescente, no juízo próprio". 

6. Cabe à Justiça Estadual decidir a lide nos limites de sua jurisdição, ou 

seja, processar e julgar o pedido formulado contra o Banco do Brasil, 

competindo à Justiça Federal o julgamento da pretensão formulada contra 

a Caixa Econômica Federal - CEF. 7. Cisão determinada com o intuito de 

evitar inócua e indesejada posterior discussão acerca da prescrição da 

pretensão de cobrança formulada contra a CEF no interregno da 

interrupção havida com a citação válida dos demandados e a nova 

propositura da demanda. 8. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO 

PARA DETERMINAR A CISÃO DOPROCESSO, DECLARANDO 

COMPETENTE A JUSTIÇA ESTADUAL PARA A PRETENSÃOFORMULADA 

CONTRA O BANCO DO BRASIL E A JUSTIÇA FEDERAL PARA 

APRETENSÃO FORMULADA CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

(STJ - CC: 119090 MG 2011/0226731-8, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/09/2012, S2 - SEGUNDA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/09/2012). Desta forma, a declaração 

da incompetência deste juízo é decisão a ser decretada, remetendo-se os 

autos à Justiça Federal para que seja processado e julgado pelo juízo 

competente. DIPOSITIVO I. Ante o exposto, nos termos do artigo 109, I da 

Constituição Federal, DECLARO a incompetência absoluta desde juízo do 

Juizado Especial Cível da comarca de Novo São Joaquim-MT. Em 

consequência, extingo o feito sem resolução do mérito. II. REMETAM-SE os 

autos ao Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Barra do 

Garças – MT. III. Sem custas. IV. Transitada em julgado, após as 

anotações pertinentes, DÊ-SE baixa e ARQUIVEM-SE os autos. V. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 8/2018-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 

Estadual nº 6.940/97.

 RESOLVE:

NOMEAR a Sra. ERICA ALMAGRO MOURA, brasileira, solteira, portadora 

do RG n. 2217391-1 SSP-MT e CPF n.043.942.621-94, para exercer em 

comissão o cargo de Assessora de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, do Gabinete 

da Vara Única desta Comarca, a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. Remeta-se cópia ao 
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Departamentode Recursos Humanosdo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Paranaíta/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77130 Nr: 2764-89.2017.811.0095

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

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N, RODRIGO ALVES DE SOUZA - OAB:23372/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 [...] .FUNDAMENTO E DECIDO.Sem delongas, observando-se a íntegra 

destes autos, sobremaneira, a finalidade do presente procedimento, 

colhe-se que apresenta as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa 

de pedir visualizados no bojo dos autos de n° 3225-61.2017.811.0095, 

código Apolo nº 78044.O artigo 337, §3º do CPC ensina que há 

litispendência quando se repete ação que está em curso.Dessa feita, o 

cenário fático acima delineado, o caso apresenta nitidamente os contornos 

jurídicos do fenômeno da litispendência, uma vez que, usando das 

palavras de ARAKEN DE ASSIS, “os elementos do mérito se identificam 

através das partes, da causa e do pedido, adotando o CPC, no tema, o 

critério da tríplice identidade (eadem personae, eadem res e eadem causa 

petendi)”. (Cumulação de Ações, São Paulo : RT, 2002, p. 

117-122).Considerando que a presente ação foi proposta em 26.10.2017 

(fl. 01), enquanto nos autos código nº 78044 a ação foi proposta em 

25.10.2017 (fl. 02 daqueles autos), mister concluir que estes autos repete 

ação que já está em curso, devendo, portanto, ser extinto sem resolução 

do mérito.Em arremate, no caso judicializado, não paira nenhuma dúvida 

acerca da coincidência subjetiva, de objetos e de pedidos.Ante ao 

exposto, RECONHEÇO a litispendência nesta ação em relação aos Autos 

de n°25-61.2017.811.0095, código Apolo nº 78044, razão porque 

DECLARO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso V, do CPC/2015.TRANSLADE-SE cópias 

destes autos para os autos nº 25-61.2017.811.0095, código Apolo nº 

78044, arquivando-se este em seguida.Sem custas.Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72977 Nr: 332-97.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO RICARDO 

SCHAVAREN - OAB:16592

 Vistos etc.

Tendo em vista a suspensão dos atendimentos da Defensoria Pública 

nesta comarca, NOMEIO para acompanhar a defesa do réu o advogado 

militante nesta comarca, Dr. Juliano Ricardo Schavaren, OAB-MT 16.592.

Intime-se com urgência o d. causídico, ocasião em que este deverá 

informar se aceita o encargo. Caso positivo, arbitro a títulos de honorários 

advocatícios a quantia de 10UHRs, o que equivale ao valor de R$ 8.800,50 

(oito mil, oitocentos reais e cinquenta centavos). Deverá ainda a secretaria 

da vara providenciar a habilitação do causídico nestes autos.

 Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63394 Nr: 424-80.2014.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Cardoso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Vistos.

A sentença de pronúncia de fls. 206/207 transitou em julgado sem a 

interposição de recurso pelas partes, conforme certidões de fls. 217 e 

221.

DETERMINO seja expedida certidão de honorários ao causídico nomeado 

para a defesa do réu (fl. 112).

Por fim, ante a necessidade de preparação do processo para julgamento 

em plenário, nos termos do art. 422 do CPP, dê-se vistas às partes para, 

no prazo de cinco dias apresentarem rol de testemunhas que irão depor 

em plenário e, ainda, caso queiram, juntarem documentos e requererem 

diligências.

Tendo em vista a suspensão dos atendimentos da Defensoria Pública 

nesta comarca, NOMEIO para acompanhar a defesa do réu em plenário do 

júri o i. advogado militante nesta comarca, Dr. Marciano Rocha dos Santos, 

OAB/MT 12.692.

Intime-se com urgência o d. causídico, ocasião em que este deverá 

informar se aceita o encargo. Caso positivo, arbitro a títulos de honorários 

advocatícios a quantia de 20 UHRs, o que equivale ao valor de R$ 

17.601,00 (dezessete mil, seiscentos e um reais).

 Após, façam-me os autos conclusos para fins do artigo 423 do CPP.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40338 Nr: 192-73.2011.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Pereira de Oliveira - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada, não restou demonstrado pelo 

réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 397, do CPP - 

com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 06 de junho de 2018, às 18h00min.

Intime-se o réu, assim como seu defensor, consignando-se as 

advertências legais.

Intimem-se ainda, as testemunhas arroladas pelas partes para a audiência, 

fazendo constar as advertências legais. Requisitem-se as testemunhas 

policiais aos seus superiores hierárquicos respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59579 Nr: 154-76.2017.811.0022

 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): João Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 
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OAB:MT/4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, proposta 

pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face de JOÃO FERREIRA DOS 

SANTOS, devidamente qualificado nos autos.

 As partes peticionaram em ref. 20, informando que transigiram 

amigavelmente quanto ao pagamento do débito, requerendo a 

homologação do acordo.

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 em ref. 20 dos autos do 

processo.

Custas processuais, se houver, e honorários advocatícios, conforme 

pactuado entre as partes.

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.

Pedra Preta-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53737 Nr: 386-25.2016.811.0022

 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 Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Hipólito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007CGJ, 

impulsiono o feito ao(s) patrono(s) do requerente, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de Ref: 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50383 Nr: 751-16.2015.811.0022

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concessionária Rota do Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Amauri Lustosa de Siqueira, Aramis 

Lineo Mendes Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PESSOA PEREIRA 

BORJA - OAB:104965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Carliane Barros 

Giacomolli - OAB:13.739, Roberto César da Silva - OAB:11.994-MT, 

ROBERTO CESAR DA SILVA - OAB:11994/O

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para recolher a complementação da diligência do 

Oficial de Justiça de ref. 17.

Defiro o pleito de ref. 45, cumpra-se conforme requerido.

Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51168 Nr: 1082-95.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 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.: 55018 Nr: 779-47.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdice Vieira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007CGJ, 

impulsiono o feito ao(s) patrono(s) do requerente, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça Ref: 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55225 Nr: 849-64.2016.811.0022

 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): Paula Cristiane Moraes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(s) patrono(s) do requerente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

Ref: 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9810 Nr: 820-97.2005.811.0022

 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: Nelson Rezende da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:9.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 177.

Intime-se o perito para designar nova data para a realização da perícia.

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, 

consignando que o não comparecimento a pericia, restará preclusão a 

produção da prova pericial.

No mais, cumpram-se as determinações exaradas na decisão de fls. 170.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63209 Nr: 1855-72.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 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 Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63798 Nr: 2120-74.2017.811.0022

 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: Darliane Correa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

REDESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 02 

DE MAIO DE 2018, ÀS 09H00MIN, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

diploma Processual.

No mais, cumpra-se a decisão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-52.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 6 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de , no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000148-52.2017.8.11.0022; Valor 

causa: R$ 11.601,99; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: ITAMAR ARAÚJO DOS 

SANTOS Parte Ré: BANCO SANTANDER (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 006/18

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,

 Considerando a inconsistência na data de exoneração da Senhorita 

Hanna Queiroz Viana Maciel;

Considerando que se trata de mudança de cargo em comissão;

Considerando ainda a continuidade dos serviços inerentes ao cargo a qual 

foi nomeada;

 R E S O L V E:

Retificar a Portaria nº 02/2018, devendo constar onde se lê “com efeito 

retroativo a partir de 10.01.2018”, lê-se “com efeito retroativo a partir de 

11.01.2018”.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Poconé, 06 de janeiro de 2018.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito – Diretora

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148902 Nr: 8364-98.2017.811.0028

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cardoso Advocacia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Pontes, Josefa Apolonio Pontes, Johny 

Walter Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, LOURIVAL ALVES SOARES - OAB:13468/A, 

TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 CÓDIGO: 148902

DESPACHO

VISTOS,

Apense aos autos de código 128761.

Citem-se os opostos por meio de seus advogados, a fim de que contestem 

a presente no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 683, 

Parágrafo Único, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129092 Nr: 3842-62.2016.811.0028

 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: EABC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Com estas considerações, em consonância com o estabelecido pelo 

artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, alterado pela Emenda 

Constitucional n. 66/2010, não havendo bens a serem partilhados e não 

havendo filhos menores, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para 

DECRETAR o divorcio de ELIANA APARECIDA BUENO CINTRA e PAULO 

CÉSAR CAIXETA, extinguindo o vínculo matrimonial nos termos do inciso IV 

do artigo 2º da Lei 6.515/77. Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas.P. R. I. C.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106753 Nr: 713-83.2015.811.0028

 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: Marcia Regina de Moraes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, REJEITO 

AS PRELIMINARES e JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para 

condenar o MUNICÍPIO DE POCONÉ ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de 

março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes 

referido percentual.Deverá incidir correção monetária, desde a data da 

apuração das diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.Quanto aos honorários 

sucumbenciais, o mesmo deverá ser arbitrado quando da liquidação da 

sentença, nos termos do art.85, §3º e 4º do NCPC.Considerando que o 

agravo interposto teve seu provimento negado, desnecessária a 

comunicação do juízo ad quem.P.R.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.: 136893 Nr: 2745-90.2017.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Nogueira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaque Nunes Rondon, Maria Salete Alves 

Rondon, Richard Satoshi Ejima, MARIA OLINDA ALVES DA SILVA, João 

Valter Ribeiro de Oliveira, Niracy Souza Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT, 

MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3947/MT, TADEU TREVISAN 

BUENO - OAB:6212/MT, Trevisan&salles Junior - OAB:

 Nestes termos, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas.Condeno o autor ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 

15% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2º do CPC, devendo 

haver o rateio do valor em prol de cada procurador de forma proporcional, 

nos termos do art. 87 do CPC.P.I.C. Transitado em julgado, expeça-se 

alvará do valor depositado em favor do autor. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149103 Nr: 8456-76.2017.811.0028

 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: Catia Sebastiana Rondon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Benedito Pereira de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9457-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149103

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Interdição proposta por Catia Sebastiana Rondon da 

Silva em face de seu companheiro Valdinei Benedito Pereiro de Arruda..

Narra a exordial que a requerente é companheira do interditando, bem 

como que o mesmo possui uma Deficiência Mental, estando incapacitado 

para os atos da vida civil.

Consta nos autos ainda que a autora é quem promove os cuidados do 

interditando, auxiliando-o em todos os seus afazeres do dia a dia.

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 uma incapacidade total e temporária, conforme 

perícia médica realizada perante a Justiça Federal.

Entrementes, alega que o interditado não tem condições físicas ou 

psicológicas de cuidar de gerir a própria vida, sendo a companheira 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 

15 de Maio de 2018, às 13h30min, 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.

 Ciência ao Ministério Público que deverá intervir como fiscal da ordem 

jurídica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149512 Nr: 81-52.2018.811.0028

 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: Kelman Harumi Arruda Itto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito de Pocone - MT., Sr. Atail Marques do 

Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KELMAN HARUMI 

ARRUDA ITTO em face do PREFEITO MUNICIPAL DE POCONÉ.

Aduz a impetrante que é concursada pela Prefeitura Municipal de Poconé 

no cargo de motorista de veículo pesado.

Sustenta que houve abusos por parte do Secretário de Infraestrutura, dos 

quais a impetrante discordou publicamente.

Argumenta que por tal motivo foi colocada a disposição da Secretária 

Municipal de Administração e Planejamento.

Alega que foi relocada para a Secretaria de Educação do Município, razão 

pela qual há desvio de função, uma vez que não corresponde ao cargo 

para o qual foi nomeada.

É o relatório.

Decido.

Consoante especifica a Constituição da República (artigo 5º, LXIX), o 

mandado de segurança é a ação civil de rito especial pela qual qualquer 

pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou 

ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus nem por habeas data, em decorrência de ato de autoridade, 

praticado com ilegalidade ou abuso de poder.

 É certo que como o mandado de segurança visa proteger direito líquido e 

certo da impetrante, este tem o dever de provar suas alegações de plano, 

ou seja, não há dilação probatória.

 No caso em tela, não restou demonstrado de plano o ato ilegal praticado 

pelo impetrado, tendo em vista que não há nos autos comprovação do dito 

desvio de função.

Apesar das alegações da impetrante de que a mesma foi relocada para a 
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Secretaria de Educação, onde teria como função “desde atender telefone, 

anotar recado, dirigir automóvel, até fazer e servir cafezinho para as 

visitas se for preciso” não há na exordial qualquer prova da assunção do 

cargo em setor diverso.

Consta nos autos tão somente o documento denominado “Comunicação 

Interna” em que a Secretaria de Infraestrutura coloca a disposição da 

Secretária Municipal de Administração e Planejamento a servidora, ora 

impetrante.

O ato administrativo de colocar um funcionário a disposição, por si só, não 

configura desvio de função, uma vez que não houve nomeação para 

cargo distinto ao qual a impetrante é concursada.

Os documentos probatórios acostados a exordial resumem-se apenas a 

comunicação da Secretaria de Infraestrutura em que a impetrante foi 

colocada a disposição.

Portanto, não resta demonstrado de plano qualquer afronta ao direito 

líquido e certo da impetrante.

Assim, considerando que a via estreita do mandado de segurança não 

admite dilação probatória, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito 

por ausência de prova pré constituída, já que não há interesse de agir da 

impetrante, ante a ausência de prova cabal quanto ao alegado desvio de 

função.

 Nesse sentido é a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

 "É cediço que, por não se admitir dilação probatória em sede 

mandamental, a prova do direito líquido e certo deve ser pré-constituída. 

Precedentes desta Corte Superior." (RMS 18.236/PR, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, j. 14.03.2006, DJ 03.04.2006, p. 371).

Ante a ausência de prova pré constituída de ato ilegal praticado por 

autoridade coatora, o indeferimento de plano é medida que se impõe.

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, VI, do Código 

de Processo Civil, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente pedido, sem resolução do 

mérito.

Sem honorários (art. 25 da lei 12.016/2009).

 Como a autoridade coatora não foi integrada a lide, intime-se apenas a 

impetrante.

 P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128452 Nr: 3515-20.2016.811.0028

 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: Izaque Nunes Rondon, Maria Salete Alves Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Nogueira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SOUZA DE BARROS - 

OAB:3947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 INTIMANDO ainda para efetuar o depósito da diligência no valor de R$ 

250,35 (duzentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos), na Conta 

Judicial de Fórum da Comarca de Poconé/MT - CNPJ 00.156.072/0001-22, 

Banco do Brasil s/a - agência 0662-9, conta-corrente 25.275-1, para que o 

Sr. Oficial de Justiça, possa cumprir o mandado de reintegração de posse, 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 17741 Nr: 2708-15.2007.811.0028

 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: Gonçalina Maria Silva Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lea Emile Maciel Jorge de 

Souza-Proc. Federal - OAB:Mat1585180

 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.: 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:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos à 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, intimando 

do inteiro teor da decisão de ref. 6.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93165 Nr: 2353-92.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cecilio Luiz de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da sentença de ref.53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 16721 Nr: 1690-56.2007.811.0028

 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: Carmosina Gloria da Silva Pedrosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wládia Carvalho de 

Maracaba- Procuradora Federal - OAB:1585151

 Certifico e dou fé que, conforme certidão de fls.181 a petição de fls. 

177/180, foi distribuída como Execução de Sentença, com o código 

109918 (processo eletrônico/apolo virtual) e apensada a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 16721 Nr: 1690-56.2007.811.0028

 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: Carmosina Gloria da Silva Pedrosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wládia Carvalho de 

Maracaba- Procuradora Federal - OAB:1585151

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a petição juntada nas 

fls.186/189

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107995 Nr: 1091-39.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELOIR MARQUES DE OLIVEIRA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaine Feijó Macedo - 

OAB:

 INTIMANDO a parte autora, para indicar nos autos, os dados bancários da 
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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.: 113804 Nr: 2631-25.2015.811.0028

 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: Sidineia Gloria 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: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz- Procuradora Federal - OAB:

 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.: 78566 Nr: 1013-50.2012.811.0028

 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: JMdS, Fátima Balbina de Moraes

 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:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada do laudo pericial de 

fls 100/102

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017623-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTA DUARTE RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017623-15.2016.8.11.0028 REQUERENTE: GILBERTA DUARTE RONDON 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, proposta por GILBERTA DUARTE RONDON em face 

de BANCO ITAU BMG CONSIGANADO S.A. As partes compuseram acordo 

extrajudicial, após audiência de conciliação, conforme instrumento 

acostado aos autos no Id 8592661, na qual a parte requerida se 

comprometeu a efetuar o pagamento no valor de R$ 3.600,00 (três mil e 

seiscentos reais) a titulo de indenização por danos morais, mediante 

depósito bancário na conta do patrono do requerente. Cumpre salientar 

que a parte requerida juntou aos autos comprovante de pagamento no Id 

8592670, atestando o cumprimento do acordo entabulado. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do 

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. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010551-11.2015.8.11.0028

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:

SOLANGE GONCALINA DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

 

Vistos, Homologo por sentença nos termos da minuta. PRI Expeça-se o 

necessário. Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017081-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT0012261A-O (ADVOGADO)

KHAREN DA COSTA LUCHTENBERG OAB - MT0015621A (ADVOGADO)

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT0014947A (ADVOGADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A (ADVOGADO)

 

DECISÃO VISTOS, Defiro o pedido de penhora online. Para tanto, 

DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome de UNIMED CUIABÁ – 

CNPJ: 03.533.726/0001-88 no valor de R$ 22.701,33 (vinte e dois mil e 

setecentos e um reais e trinta e três centavos). Frutífera ou parcialmente 

frutífera a diligência, intime-se a parte executada na forma dos artigos 

art.841, §2º CPC e art. 854, §2º e 3º do CPC. Em seguida, dê-se ciência ao 

exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que requeira o que 

entender de direito. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do 

Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para 

manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos conclusos com 

urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as 

medidas necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao 

juízo. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores 

irrisórios, dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010564-10.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010567-62.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE KATSUKO OKABE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

A parte requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O 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, despesas processuais e honorários de sucumbência 

(arts. 54 e 55, ambos 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010572-84.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA GISELE PINTO DE MORAES (EXECUTADO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

A parte requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O 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, despesas processuais e honorários de sucumbência 

(arts. 54 e 55, ambos 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: 8019406-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVY ANNE TIECHER MACIEL SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019406-42.2016.8.11.0028 REQUERENTE: IVY ANNE TIECHER MACIEL 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e decido. 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. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por IVY ANNE TIECHER 

MACIEL SANTOS em desfavor de BANCO DO BRASIL. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 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. 

A parte requerente afirma que foi surpreendida, ao tentar efetuar uma 

compra no crediário no comercio local, e teve seu crédito negado em 

razão da restrição apontada em seu nome. Afirma que não foi previamente 

notificada por escrito do referido débito inserido indevidamente pelo 

requerido em 16/03/2016. No entanto, a parte requerida, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte requerente que foram devidamente 

demonstrados nos autos. Nota-se que no instrumento a requerente esta 

qualificada como avalista da operação financeira – FCO, Nota de Crédito 

Comercial n. 40/02779-1, contratada por LUZINETE RONDON PEREIRA 

LEITE - ME. Logo, tendo em vista que a parte reclamada apresentou nos 

autos o CONTRATO, devidamente assinado pela parte requerente, não há 

que se falar em inexistência de débitos ou negativação indevida, uma vez 

que a requerente não impugnou a assinatura existente no mesmo. Apenas 

reforça que foi negativada sem comunicação previa. Sendo assim não 

houve ato ilícito por parte da requerida, sua negativação foi devida em 

razão da inadimplência da operação financeira, e a requerente não 

conseguiu provar o pagamento. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. E ainda, 

analisando os autos e provas, nota-se que no extrato anexo na inicial, 

consta restrição anterior a que esta sendo debatida na presente demanda, 

inserida em 17/08/2015. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA 

dos pedidos contidos na inicial, por consequência extingue-se os autos, 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC. REVOGO a 

liminar deferida no Id 8608011. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 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: 8014662-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA MARQUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 13:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016049-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCIO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018447-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

RECURSO INOMINADO- DOCUMENTO EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016828-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HORENCIO ZEFERINO DE PAULA NETO (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, Homologo nos termos da minuta. PRI. Expeça-se o necessário. 

Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016928-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JOAO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO)

ANILDO GONCALO COELHO OAB - MT0015682A (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: 8016899-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SABINO FERREIRA 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: 8010569-32.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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: 8016054-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 14:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA LEONARDO DOS SANTOS (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 2 de abril de 2018 as 14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de março de 2018 as 15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017544-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDINO GETULIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, Homologo nos termos da minuta. PRI. Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017559-05.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSARIA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por BENEDITA ROSARIA FERREIRA GOMES em face 

de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. 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, por consequência REVOGO pedido 

liminar deferida. 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: 8017560-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSARIA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por BENEDITA ROSARIA FERREIRA GOMES em face 

de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. 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, por consequência REVOGO pedido 

liminar deferida. 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: 8018355-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (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, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo requerimentos, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018355-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (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: 

0018355-35.2016.811.0028 Polo Ativo: ELENA NUNES DE ALMEIDA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - S.A. Vistos, 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 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 PROJUDI. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018357-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (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, 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: 8020003-45.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIL EDEMIL MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8020003-45.2015.8.11.0028 REQUERENTE: JURANDIL EDEMIL MARTINS 

DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc., 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por JURANDIL EDIMIL MARTINS DE ALMEIDA em 

desfavor de BANCO DO BRAISL. Narra o requerente que efetuou depósito 

no caixa eletrônico no valor de R$ 530,00 com objetivo de deixar saldo em 

conta bancaria para pagar um cheque de fornecedor. Porém o terminal de 

auto atendimento – TAA (caixa eletrônico) não emitiu o comprovante. E ao 

procurar a agência no dia seguinte, para confirmar o credito percebeu que 

o valor não havia caído em conta, o funcionário do banco orientou que o 

procedimento e aguardar 24 horas. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 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. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não 

resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao 

acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do 

mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. No mérito, o pedido inicial 

não merece prosperar, pois conforme se verifica nas afirmações dos 

litigantes e dos documentos encartados, o requerente não trouxe aos 

autos prova mínima das suas alegações. Não sem propósito, o autor não 

comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a 

inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à 

parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de 

conteúdo negativo. Verifico que a parte requerente não instruiu os autos 

com elementos suficientes para melhor análise da demanda. Inexiste nos 

autos elementos capazes de comprovar a existência de ato ilícito 

praticado pela Requerida. Há apenas o boletim de ocorrência relatando o 

fato. Não tem a negativa do banco em resolver o problema, não consta 

protocolo junto ao SAC ou a ouvidoria do banco constando a reclamação 

do serviço. Por fim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida por parte da reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa do 

reclamado na ocorrência do fato danoso. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, e assim o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitado 

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 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: 8018351-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018395-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRO CESAR MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP0170025A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo requerimento, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018358-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CICILIO FRANCISCO DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (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, 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.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82517 Nr: 4544-75.2017.811.0059

 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: GLEICIANE BARREIRA DE SOUSA, Jose Alves de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Tendo em vista a necessidade de prova pericial, 

delibero o seguinte:1 - Nomeio a DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– 

CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados.Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada.2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 02 de março de 2018, às 13h00min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O laudo pericial 
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deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7 - Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.8. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?09. (...),

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87669 Nr: 7850-52.2017.811.0059

 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: RICASSIA BALBINO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Tendo em vista a necessidade de prova pericial, 

delibero o seguinte:1 - Nomeio a DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– 

CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados.Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada.2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 02 de março de 2018, às 13h30min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7 - Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.8. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?09. (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9142 Nr: 1519-40.2006.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dispalmas Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT, Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Alvará eletrônico expedido, conforme comprovante em anexo.

Sobre o pedido do exequente de fls. 93/94 e 97, intime-se a Fazenda 

Pública municipal, com remessa dos autos, para se manifestar no prazo de 

10 dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49010 Nr: 4727-85.2013.811.0059

 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: Transporte Rodoviário 1500 - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Sauber Netto, Rone Alves Peixoto, 

Fidel Barbosa Pereira, Anderson de Souza Silveira, Reinaldo Moreira 

Ribeiro, Osni Diatebuk Janisk, Idamar Bernardo de Sobral, Claudio de 

Carvalho Bezera, Nalberto Gomes Pinheiro, Walcleiton Miranda da Silva, 

Joaquim Odilio Pinto, Franklin Ellen de Faria, Andre Luiz Madia, Reny Lopes, 

Jose Luciano Bezerra da Silva, Gerson Arlindo Anchau, Alexandre Rosa 

da Silva, Rubens Rezer, Alvaro Gotz, Renato Araujo Santos, Neldo Schulz, 

Ailton Malaquias Lisboa, Marcio Luiz Barbosa, Marcelo Romao Torres, 

Gleidson Mineiro Batista, Alan Marcelo de Souza Tomé, Zenobio Roma de 

Vasconcelos, Jaelson Rodrigues de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto dos Santos - 

OAB:OAB/PR 22.629, Cleber Tadeu Yamada - OAB:OAB/PR 19.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 267,00 (duzentos e sessenta 

e sete reais) (quanto ao requerido Márcio Luiz Barboza) para cumprimento 

dos mandados citatórios, a serem expedidos 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.: 56003 Nr: 999-65.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdCPC, FGCdC, VHCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido ministerial retro.

Expeça-se mandando de intimação para o endereço fornecido à ref.86, a 

fim de que o executado apresente o comprovante de todos os 

pagamentos mensais efetuados a título de alimentos, sob pena de, em 

caso de não demonstração da quitação dos valores em aberto, lhe ser 

decretada a prisão civil, de acordo com o que dispõe o art. 528, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Oficie-se ao INSS conforme requerido.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83205 Nr: 5000-25.2017.811.0059

 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: ADIR ALVES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130 - MT, TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Tendo em vista a necessidade de prova pericial, 

delibero o seguinte:1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– 

CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados.Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 
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Federal.Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada.2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 02 de março de 2018, às 09h00, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE 

FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO 

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7 - Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.8. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?09. Após, venham conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento, se necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83994 Nr: 5490-47.2017.811.0059

 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: ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Tendo em vista a necessidade de prova pericial, 

delibero o seguinte:1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– 

CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados.Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada.2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 02 de março de 2018, às 09h30, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE 

FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO 

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7 - Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.8. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?09. Após, venham conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento, se necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84320 Nr: 5660-19.2017.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Moreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENUÉLITA BISPO DOS SANTOS 

- OAB:17569/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Tendo em vista a necessidade de prova pericial, 

delibero o seguinte:1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– 

CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados.Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada.2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 02 de março de 2018, às 12h30min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7 - Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.8. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?09. Após, venham conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento, se necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85486 Nr: 6431-94.2017.811.0059

 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: ADEUVALDO TAVARES BATISTA

 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:

 Vistos em correição. Tendo em vista a necessidade de prova pericial, 

delibero o seguinte:1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– 

CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados.Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada.2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 02 de março de 2018, às 10h30min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7 - Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.8. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 
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segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?09. Após, venham conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento, se necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87271 Nr: 7653-97.2017.811.0059

 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: SUELY DIVINA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Tendo em vista a necessidade de prova pericial, 

delibero o seguinte:1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– 

CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados.Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada.2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 02 de março de 2018, às 11h00min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7 - Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.8. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?09. Após, venham conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento, se necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87499 Nr: 7777-80.2017.811.0059

 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: Wilmar Pereira dos Santos, Vulgo "Batista"

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Tendo em vista a necessidade de prova pericial, 

delibero o seguinte:1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– 

CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados.Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada.2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 02 de março de 2018, às 12h00min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7 - Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.8. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?09. Após, venham conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento, se necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87882 Nr: 7992-56.2017.811.0059

 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: Osmar Reis Rosa da Luz Cunha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Tendo em vista a necessidade de prova pericial, 

delibero o seguinte:1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– 

CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados.Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada.2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 02 de março de 2018, às 11h30min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7 - Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.8. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?09. Após, venham conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento, se necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89711 Nr: 9134-95.2017.811.0059

 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: CLARACI ALENCAR LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 
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NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Tendo em vista a necessidade de prova pericial, 

delibero o seguinte:1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– 

CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados.Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada.2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 02 de março de 2018, às 10h00min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7 - Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.8. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?09. Após, venham conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento, se necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96926 Nr: 875-77.2018.811.0059

 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.: 19442 Nr: 3092-74.2010.811.0059

 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: Divino de Aquino Silva

 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.

 Tendo em vista o teor da certidão retro, designo nova data para 

realização da perícia médica, assim sendo, delibero o seguinte:

1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados.

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supra mencionada.

2 - Agenda-se a perícia para o dia 02 de março de 2018, às 15h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT.

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, se necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20186 Nr: 850-11.2011.811.0059

 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: Leidiane de Castro Nunes

 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 o exposto na petição retro e, tendo em 

vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:1 - Nomeio a 

DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a qual deverá 

responder aos quesitos formulados.Consigno que os honorários periciais 

serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do 

Conselho da Justiça Federal.Arbitro os honorários periciais em R$ 

400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução supra 

mencionada.2 - Agenda-se a perícia para o dia 02 de março de 2018, às 

16h30min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, 

S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no 

prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem 

quesitos adicionais.4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 

(trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o encargo, 

que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes.5 – 

INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local agendados. 

6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se 

o necessário para que seja levantado o valor em benefício do perito 

nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 
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de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?08.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40172 Nr: 1988-82.2007.811.0049

 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: Luisa Carneiro da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves - 

OAB:8625-A, Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT, Sandro José Luz 

Costa - OAB:8954 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados.

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supra mencionada.

2 - Agenda-se a perícia para o dia 02 de março de 2018, às 15h30min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT.

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, se necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40924 Nr: 647-15.2012.811.0059

 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: Peraci da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça, Doraci Machado 

de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinicius V. de 

Oliveira - OAB:8216

 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, 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.: 49744 Nr: 5395-56.2013.811.0059

 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: Francismar Rocha da Solidade

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando o teor da petição retro, delibero o seguinte:

1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados.

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supra mencionada.

2 - Agenda-se a perícia para o dia 02 de março de 2018, às 16h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT.

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, se necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57006 Nr: 1588-57.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMIANO RAMOS DE BARROS

 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:
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 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta 

por BANCO BRADESCO S.A. em face de MAXIMIANO RAMOS DE 

BARROS, ambos qualificados nos autos.

Após a citação, as partes celebraram acordo e pediram a suspensão do 

feito até o cumprimento do acordo (ref. 28).

É o relatório.

 Decido.

Considerando o exposto, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 06 

(seis) meses para cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922, 

do NCPC.

Transcorrido o referido prazo, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 10 dias, manifestar se houve o cumprimento do acordo juntado aos 

autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 63931 Nr: 920-52.2016.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDJF, BEFR, WJFR, BFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Maria de Oliveira 

Fontes - OAB:5187 -A- MT

 Vistos em Correição.

 Defiro o pedido de ref.134, nos termos do artigo 246, inciso IV e artigo 

256, inciso II, ambos do CPC. Expeça-se edital de citação pelo prazo de 30 

(trinta) dias (art. 257, inciso III, CPC).

 Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e nomeio como curador 

especial o Dr. Itiel Gomes Costa (OAB/MT 21499), o qual deverá intimado 

para apresentar contestação no prazo legal.

 Após, abra-se vista ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66836 Nr: 2028-19.2016.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manoel do Nascimento Vieira Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DO PRIMEIRO REGISTRO GERAL DE 

IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS, Vianei Baltasar Perius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO BETTINI - OAB:148872, 

LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - OAB:16321/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

§1º, do NCPC.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67207 Nr: 2121-79.2016.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA NUNES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA UNIDADE LOCAL DE EXECUÇÃO DO 

INDEA/MT EM SÃO JOSÉ DO XINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CEREZINI - OAB:26018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

§1º, do NCPC.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88935 Nr: 8640-36.2017.811.0059

 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: KKSF, Vanderli Souza Borges

 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:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Tendo em vista a necessidade de prova pericial, 

delibero o seguinte:1 - Nomeio a DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– 

CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados.Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada.2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 02 de março de 2018, às 14h00min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7 - Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.8. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?09. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93546 Nr: 11293-11.2017.811.0059

 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: MARIA DE FATIMA RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Tendo em vista a necessidade de prova pericial, 

delibero o seguinte:1 - Nomeio a DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– 

CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados.Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada.2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 02 de março de 2018, às 14h30min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7 - Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.8. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 
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segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?09. (...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95166 Nr: 12260-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda, SERRA 

BONITA SEMENTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 Vistos em correição.

Na petição de ref. 52, a parte requerida, Sinagra Produtos Agropecuários 

S/A e Serra Bonita Sementes S/A, peticionou nos autos dando-se por 

citada, comparecendo espontaneamente nos autos, e indicando assistente 

técnico e apresentando quesitos.

Assim, encaminhe-se ao Perito Judicial os quesitos apresentados e o 

comunique sobre a indicação do assistente técnico, devendo assegurar 

aos assistentes, partes e advogados o acesso e o acompanhamento das 

diligências que se realizará na data de 06.02.2018, nos termos do art. 466, 

§2º, do NCPC.

Por fim, defiro o pedido de juntada no contrato social e procuração da 

requerida Serra Bonita Sementes S/A, no prazo de 10 dias, como também 

cadastre-se os advogados da parte ré no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95166 Nr: 12260-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda, SERRA 

BONITA SEMENTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 Certifico para os devidos fins, que nesta entrei em contato com o perito 

nomeado nestes autos Sr. Vinicius de Araújo Nascimento, e procedir sua 

intimação da decisão proferido por este Juízo, bem como informei que 

neste ato, enviei ofício e quesitos elaborados pela parte ré para 

conhecimento e providências, a ser realizado na perícia designada para o 

dia 06/02/2018, às 13 horas. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95175 Nr: 12261-41.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda, 

ADVANTA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta entrei em contato com o perito 

nomeado nestes autos Sr. Vinicius de Araújo Nascimento, e procedir sua 

intimação da decisão proferido por este Juízo, bem como informei que 

neste ato, enviei ofício e quesitos elaborados pela parte ré para 

conhecimento e providências, a ser realizado na perícia designada para o 

dia 06/02/2018, às 13 horas. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96358 Nr: 534-51.2018.811.0059

 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: Bradesco Financiamentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sangelo dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-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, para providenciar o pagamento da 

diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 267,00 (duzentos e sessenta 

e sete reais) (quanto ao requerido Márcio Luiz Barboza) para cumprimento 

dos mandados citatórios, a serem expedidos 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.: 97013 Nr: 931-13.2018.811.0059

 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: Maria de Lourdes Cardoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Naciaonal 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.

Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio da advogada para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial a fim de apresentar os documentos pessoais da autora, declaração 

de pobreza, bem como a comunicação do indeferimento administrativo do 

pedido, consoante decisão do STF em sede do Recurso Extraordinário 

(RE) 631240, a qual foi atribuída Repercussão Geral, uma vez que o 

documento de fl. 09 é insuficiente para comprovação.

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13099 Nr: 1614-02.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Silva de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT, Bruno Costa Rampini - OAB:3346-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Vistos em correição.

 HOMOLOGO a atualização do cálculo derradeiramente juntado (fls. 

140/141) e determino a expedição do competente RPV.

 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): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13134 Nr: 1623-61.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Pereira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT, Bruno Costa Rampini - OAB:3346-TO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 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.: 21036 Nr: 33-31.1998.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio da Silva Moura, Emivaldo de Castro e 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CAETANO DE BRITO 

- OAB:16581

 Vistos em correição.

Considerando a liberação do dinheiro penhorado, conforme comprovante 

em anexo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 22276 Nr: 2279-13.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Luz Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:OAB/MT 5.876

 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.: 40924 Nr: 647-15.2012.811.0059

 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: Peraci da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça, Doraci Machado 

de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/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: titularidade do imóvel 

(propriedade) descrito na inicial com seus exatos limites e confrontantes; 

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 o 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.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 14horas (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.Oportunizo as partes apresentar 

em Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de 

fato e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos 

processuais.Por fim, em relação ao feito apensado (cód. 1883) defiro o 

pedido para produção de prova emprestada e, conforme já deliberado, 

determino seu arquivamento no Sistema Apolo, devendo tramitar apenas 

fisicamente em apenso ao presente feito.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45042 Nr: 860-84.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N VOLTOLINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudino Bortolanza - 

OAB:OAB/MT 21.716-O

 Vistos em correição.

Cadastre-se o advogado do executado (Dr. Claudino Bortolanza - OAB/MT 

21.716-O).

Sobre a petição de fls. 50/51, intime-se, com envio dos autos, a Fazenda 

Pública Estadual para manfiestação no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46468 Nr: 2275-05.2013.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITO FERREIRA LOCACAO DE VEICULOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 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.: 54978 Nr: 437-22.2014.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola Mista Sorriso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Wichoski - OAB:PR 

65.2016, Fernando José Bonatto - OAB:25.698-PR, Louise Rainer 

Pereira Gionedis - OAB:16.691-A - MT, Maria Amelia C. Mastrorosa 

Vianna - OAB:16555-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para no prazo de 10 (dez) dias, intimar a parte interessada, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 1.758,30 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta 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, 
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CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69649 Nr: 3255-44.2016.811.0059

 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 Alves Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvacir de Oliveira Berquó Neto 

- OAB:20.508 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Tendo em vista a necessidade de prova pericial, 

delibero o seguinte:1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– 

CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados.Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada.2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 02 de março de 2018, às 08h00, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE 

FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO 

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7 - Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.8. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?09. Após, venham conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento, se necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 76788 Nr: 941-91.2017.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->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: Maria Sonia Machado, Jose Divino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SCHWINGEL - 

OAB:21100/O, Murilo Souza Guimaraes - OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

consensual em que as partes acordaram quanto ao período de sociedade 

de fato, partilha de bens, alimentos e a guarda em favor da menor JOSÉ 

HENRIQUE MACHADO DOS SANTOS, havendo o Ministério Público 

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.: 80889 Nr: 3504-58.2017.811.0059

 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: Alvani Mendes de Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Tendo em vista a necessidade de prova pericial, 

delibero o seguinte:1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– 

CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados.Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada.2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 02 de março de 2018, às 08h30, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE 

FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO 

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7 - Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.8. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?09. Após, venham conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento, se necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86267 Nr: 6948-02.2017.811.0059

 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: José Luiz Cardoso da Costa, Dauleane Batista dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de divórcio direto consensual em que as partes 

acordaram quanto à dissolução conjugal, partilha de bens, a prestação de 

alimentos e a regulamentação de visita em favor das menores HELLEN 

SANTOS COSTA e AYLA VITÓRIA SANTOS COSTA, 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 JOSÉ LUIZ CARDOSO DA COSTA e DAULEANE BATISTA DOS 

SANTOS, fazendo cessar todos os deveres inerentes ao casamento, 

devendo a mulher voltar a usar o nome de solteira.

Sem custas e sem 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.
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 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87783 Nr: 7927-61.2017.811.0059

 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: Paulo Resplande de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Trata-se de demanda previdenciária em que a parte 

autora pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença e conversão em 

aposentadoria por invalidez, em face do INSS, ambos qualificados nos 

autos.Compulsados os autos, extrai-se que embora tenha sido deferida a 

antecipação de tutela a fim de que parte ré reimplante o benefício 

previdenciário (auxílio doença), não restou determinado por quanto tempo 

o autor deverá receber o benefício até ulterior decisão judicial (ref.04). A 

Lei n. 13.457/17, incluindo o §8º e 9º ao artigo 60 da Lei n.8.23/91, 

estabeleceu que, sempre que possível, o ato de concessão ou reativação 

do auxílio doença, judicial ou administrativo, deverá fixar prazo estimado 

para duração do benefício, não podendo, em caso de omissão, ser inferior 

ao prazo de 120 (cento e vinte) dias. No caso em apreço, considerado os 

documentos anexados aos autos, entendo por bem deferir a concessão 

do benefício (auxílio-doença), limitando-o pelo prazo de 06 (seis) meses, a 

partir da presente data, OU ATÉ POSTERIOR DECISÃO JUDICIAL, CASO 

OCORRA ANTES DESSE PRAZO.Ao mesmo tempo, tendo em vista a 

necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:1 - Nomeio o DOUTOR 

MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder 

aos quesitos formulados.Consigno que os honorários periciais serão 

pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do 

Conselho da Justiça Federal.Arbitro os honorários periciais em R$ 

400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução supra 

mencionada.2 - Agenda-se a perícia para o dia 02 de março de 2018, às 

17h30min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, 

S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no 

prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem 

quesitos adicionais.4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 

(trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o encargo, 

que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65858 Nr: 1663-62.2016.811.0059

 AÇÃO: Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de 

D o m í n i o - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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: BELCAR VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lys Cristina Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE CORRÊA LIMA - 

OAB:11025 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Almeida 

Guerra - OAB:23483

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para consolidar a propriedade e 

a posse plena e exclusiva do bem apreendido nas mãos do autor e 

autorizar a sua venda extrajudicial.Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, atenta às disposições 

do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.Após o trânsito em julgado, 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.: 54927 Nr: 343-11.2015.811.0059

 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: ANTONIO BOSCO CORDEIRO FARIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial.Condeno o autor ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário (art. 98, §3º, do NCPC).Após o trânsito em julgado, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88049 Nr: 8119-91.2017.811.0059

 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: ARNALDO JOAQUIM 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:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados.

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supra mencionada.

2 - Agenda-se a perícia para o dia 02 de março de 2018, às 18h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT.

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, se necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85486 Nr: 6431-94.2017.811.0059

 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
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 PARTE AUTORA: ADEUVALDO TAVARES BATISTA

 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:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87271 Nr: 7653-97.2017.811.0059

 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: SUELY DIVINA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87882 Nr: 7992-56.2017.811.0059

 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: Osmar Reis Rosa da Luz Cunha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88049 Nr: 8119-91.2017.811.0059

 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: ARNALDO JOAQUIM 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:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96926 Nr: 875-77.2018.811.0059

 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:

 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.: 89711 Nr: 9134-95.2017.811.0059

 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: CLARACI ALENCAR LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52456 Nr: 2108-51.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdSP, PHSdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que apensei ao presente feito os autos de 

código nº 52575. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52575 Nr: 2208-06.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdSP, PHSdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que apensei ao presente feito os autos de 
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código nº 52456. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52456 Nr: 2108-51.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdSP, PHSdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Execução pelo rito da prisão.

Apense-se o presente feito ao processo código 52575.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, juntar aos 

autos planilha atualizada do débito.

Por fim, sobre o pedido de fl. 41, ouça-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84320 Nr: 5660-19.2017.811.0059

 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: Lindomar Moreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENUÉLITA BISPO DOS SANTOS 

- OAB:17569/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96952 Nr: 889-61.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A T Pereira Filho Gesso ME, Aldo Teodoro 

Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ribeiro - OAB:PR 42.550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para no prazo de 10 (dez) dias, intimar a parte interessada, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 480,30 (quatrocentos e oitenta reais e trinta 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.: 96703 Nr: 759-71.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data procedir a materialização 

da presente carta precatória e juntei a precatória código 92725, conforme 

determinado por este Juízo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87499 Nr: 7777-80.2017.811.0059

 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: Wilmar Pereira dos Santos, Vulgo "Batista"

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87669 Nr: 7850-52.2017.811.0059

 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: RICASSIA BALBINO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87783 Nr: 7927-61.2017.811.0059

 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: Paulo Resplande de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88935 Nr: 8640-36.2017.811.0059

 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: KKSF, Vanderli Souza Borges
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 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:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96955 Nr: 892-16.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dianete Pereira Guimaraes, Dianete Pereira 

Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data procedir a materialização 

da presente carta precatória e juntei a precatória código 84565, conforme 

determinado por este Juízo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96299 Nr: 512-90.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Nunes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:4502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para no prazo de 10 (dez) dias, intimar a parte interessada, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 1.758,30 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta 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.: 69649 Nr: 3255-44.2016.811.0059

 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 Alves Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvacir de Oliveira Berquó Neto 

- OAB:20.508 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80889 Nr: 3504-58.2017.811.0059

 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: Alvani Mendes de Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82517 Nr: 4544-75.2017.811.0059

 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: GLEICIANE BARREIRA DE SOUSA, Jose Alves de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83205 Nr: 5000-25.2017.811.0059

 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: ADIR ALVES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130 - MT, TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83994 Nr: 5490-47.2017.811.0059

 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: ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90629 Nr: 9632-94.2017.811.0059

 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: GERONONIMO WOICIEK

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93546 Nr: 11293-11.2017.811.0059

 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: MARIA DE FATIMA RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito Dr. 

Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, nomeado nestes autos da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia, informando-lhe o dia, hora e local para 

realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo o 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96225 Nr: 470-41.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradescard S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorisvaldo Leal Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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$ 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14436 Nr: 914-89.2009.811.0059

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Madaleno Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlos Rosa Bailão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando que a audiência de instrução e julgamento ainda não se 

realizou nos autos, redesigno a solenidade para o dia 29 de maio de 2018, 

às 12h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

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

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63691 Nr: 848-65.2016.811.0059

 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: RAFAEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ribeiro Filho - 

OAB:6868 OAB/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:OAB/BA 16.780

 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 a negativação de seu nome, 

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, apresentando nos 

autos os elementos que entender suficientes para corroborar suas 

alegações.Faculto à parte ré a produção de prova, devendo ser 

apresentado contrato legível de prestação de serviços, no prazo de 15 

dias sob o risco de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54168 Nr: 3519-32.2014.811.0059

 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: Wilson Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Leonardo Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAICELI CAMARIN PIETROBON - 

OAB:16897, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:12622 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem procedimento de inventário, ajuizado, por Wilson Ferreira da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 480 de 529



Silva nomeado inventariante.

 As primeiras declarações foram prestadas.

O Parquet manifestou-se requerendo, esclarecimentos do bem a ser 

inventariado.

As Fazendas Públicas (Estadual, Municipal e Federal) foram citadas, mas 

apenas a Fazenda Estadual manifestou interesse no feito.

 É a síntese, do necessário. Decido.

 Intime-se, o inventariante para prestar esclarecimentos do bem a ser 

inventariado, nos exatos termos apontados pelo órgão ministerial.

No mais, defiro os pedidos contidos na petição de referência 41, devendo 

o inventariante providenciar a documentação exigida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 9801 Nr: 316-09.2007.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrocria - Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackeline de Sousa e Silva-ME, Jackeline de 

Souza e Silva, Rawilson Barros Milhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Bernardo de Sousa - 

OAB:10185/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Sergio Dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622/MT

 Processo nº. 116/2007 (Código: 9801)

Analisando os autos, constata-se que foi efetivado o bloqueio de 

R$24.928,25 (vinte e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e 

cinco centavos), folha 72.

Por conseguinte, manifestou-se o executado, aduzindo que parte dos 

valores constritos se tratava de verba de natureza alimentar, razão pela 

qual requereu o desbloqueio de R$13.720,25 (treze mil, setecentos e vinte 

reais e vinte e cinco centavos), indicando, à folha 80, seus dados 

bancários para fins de transferência.

Na sequência, este Juízo atendeu ao pleito formulado pelo executado, 

expedindo, desse modo, Alvará Judicial nos termos requeridos.

Após, manifestou-se o exequente, pugnando pela transferência do valor 

remanescente em seu favor, sendo que este Juízo deferiu o pedido, 

consoante folha 99, determinando a expedição de alvará de valores em 

observância aos dados indicados às folhas 80.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Chamo o feito à ordem para tornar parcialmente sem efeito a decisão 

proferida à folha 99, no sentido de deferir o pedido formulado pelo 

exequente, para fins de transferência do valor remanescente em seu 

favor.

Desse modo, tem o exequente o prazo de 15 (quinze) dias para indicar 

nos autos os dados bancários para fins de expedição de Alvará Judicial 

Eletrônico.

Frise-se que, na mesma oportunidade, deverá o exequente manifestar-se 

em prosseguimento quanto ao valor exequendo atualizado, requerendo o 

que de direito.

Oportunamente, volvam-me os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91304 Nr: 10005-28.2017.811.0059

 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: GRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:, WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Nestes autos foi designada audiência de conciliação para o dia 

30/11/2017, entrementes não foi efetivado o credenciamento de 

conciliador nesta Comarca, razão pela qual redesigno o ato outrora 

agendado para o dia 15 de fevereiro de 2018, às 14h30min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos da decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18927 Nr: 2750-63.2010.811.0059

 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: Geny Ramos Poltraniere

 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:

 Processo nº. 2750-63.2010.811.0059 (Código: 18927)

Determinação a citação do Instituto Nacional do Seguro Social, este deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação.

Na sequência, este Juízo determinou à requerente que providenciasse o 

requerimento administrativo junto à autarquia requerida, tendo a autora 

aduzido que houve recusa pelos servidores do instituto réu para 

providenciar o requerimento.

Neste sentido, a autora apresentou cópia de reclamação formulada à 

ouvidoria do INSS, para fins de comprovar suas alegações.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo a parte requerente demonstrado, por meio da reclamação 

apresentada, que não obteve êxito em formular o requerimento 

administrativo do benefício pleiteado nestes autos, constata-se que tal 

comportamento importa em resistência à pretensão deduzida, suprindo, 

desse modo, a exigência do requerimento administrativo.

Desse modo, em prosseguimento, do compulsar dos autos verifica-se a 

ausência de preliminares a serem apreciadas, razão pela qual declaro o 

feito saneado e como pontos controvertidos fixo a demonstração da 

qualidade de segurado do de cujus, bem como a condição de dependente 

de quem objetiva a pensão.

Defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de março de 

2018, às 13h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, determino a expedição de Carta Precatória à Seção Judiciária 

de Cuiabá/MT para inquirição da testemunha Antônio Souza de Castro, 

residente naquela localidade, observando-se o endereço indicado às 

folhas 51.

Importante frisar que cumpre ao causídico da parte cientificar às 

testemunhas a serem ouvidas perante este Juízo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte, 05 de fevereiro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 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:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar o cumprimento dos 

mandados expedidos nos autos, devendo as guias serem emitidas junto 

ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se 

duas guias para cumprimento de mandados nas seguintes localidades:

 Guia 01 : Cidade: Porto Alegre do Norte :Zona 01

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 6277 Nr: 536-75.2005.811.0059

 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: Eurípedes dos Reis
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 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:

 Em análise de cognição exauriente, verifica-se que o RPV já foi expedido, 

nos autos em apenso.

 Assim, determino a intimação da parte autora, para que no prazo de 10 

(dias) retire o alvará de levantamento.

 Nada sendo, requerido no prazo supra, arquivem-se os autos 

independentemente de novas intimações.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75849 Nr: 410-05.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morrisalberte de Aguiar Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Em relação ao pedido de levantamento dos valores vinculados a estes 

autos (valor referente a fiança – ref.25), ouça-se o ministério público.

Cadastre-se a advogada constituída do reeducando no sistema Apolo, a 

fim de que receba as devidas intimações.

Após, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25872 Nr: 820-57.2015.811.0019

 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: Alair Maria Santoni, José Waldir Santoni, Maria Clair 

Santoni Andrade, Luiz Delmir Santoni, George Valdecir Santoni, Pedro 

Admir Santoni, Loacir Santoni representado Alex Junior Neves Santoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Otilia de Oliveira Santoni (Espolio), 

Dalvino Santoni (Espolio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO os requerentes na pessoa de sua advogada para 

manifestar-se no prazo legal acerca da Carta Precatória deolvida da 

comarca de Colniza. /git/.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26516 Nr: 1068-23.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Apareida Baraldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 Intimar a Exequente, através de sua represenante, para informar o 

endereço atualizado dos executados, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23117 Nr: 816-54.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110, Tobias Piva - OAB:20730-O

 Processo nº. 816-54.2014.811.0019

 Código nº. 23117

Vara Única

Vistos.

Inicialmente, certifique-se o Sr. Gestor acerca da tempestividade das 

razões recursais da acusação, bem como de suas contrarrazões.

 Em seguida, intime-se novamente a defesa para que, no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação da acusação.

Após, remetam-se os autos de imediato ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

com as nossas homenagens, observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23360 Nr: 944-74.2014.811.0019

 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: Jailso Cândido de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Vistos.

Inicialmente, certifique-se acerca do trânsito em julgado da sentença 

prolatada aos autos.

Logo após, considerando o petitório de Ref.105, OFICIE-SE o INSS – 

APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas 

Judiciais, para que informe nos autos acerca da 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, 05 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 33584 Nr: 532-41.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT, MONICA DA SILVA COSTA - OAB:23320/O

 Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 211, recebo o recurso de apelação 

interposto pela defesa.

 Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar o respectivo recurso.

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens, observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39913 Nr: 192-63.2018.811.0019
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 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Miguel Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que este Magistrado estará ausente da Comarca em razão 

de usufruto de licença compensatória deferida pela Presidência do E. 

TJ/MT, especificamente na data outrora designada para a audiência de 

interrogatório da interditanda, é necessário readequar a pauta de 

audiências, e por isso, redesigno a referida audiência para o dia 24 de 

abril de 2018, às 13h30min.

Façam-se todas as intimações necessárias, expedindo-se carta 

precatória, se for o caso.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 8673 Nr: 833-37.2007.811.0019

 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): 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:

 Processo n.º 833-37.2007.811.0019

Código n.º 8673

Vara Única

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online requerido pela parte exequente, 

solicitando o bloqueio de saldo em contas bancária dos executados.

Inicialmente, é importante ressaltar que as cooperativas de créditos 

passaram a integrar recentemente o sistema BACENJUD, tornando-se 

desnecessária a expedição de ofício para tais instituições.

Posto isto, conforme planilha de atualização de débito, a parte exequente 

solicita o bloqueio de saldos em contas bancárias do executado, tendo em 

vista que ainda não adimplira o crédito que se encontra em execução.

Desta feita, DEFIRO a penhora online, do montante solicitado e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado devera ser 

intimado para, querendo, opor embargo.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 25 de janeiro de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24021 Nr: 137-20.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdOM, PdOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de petitório em que a parte Exequente pleiteia a suspensão do 

trâmite da referida ação.

Pois bem. DEFIRO o pleito e determino a suspensão do processo pelo 

prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art.921, inciso III e §1°, do CPC.

 Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24608 Nr: 352-93.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Rezer

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, à vista do petitório de Ref.103, certifique-se o Sr. Gestor 

acerca do trânsito em julgado da respectiva sentença.

 Logo após, cumpra-se na íntegra o quanto determinado (Ref.97), 

procedendo-se ao cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, 

junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, devendo constar natureza 

da obrigação e valor nos moldes da decisão supramencionada.

Expeça-se ALVARÁ para levantamento dos valores depositados, 

certificando nos autos.

Em seguida, REMETAM-SE AO ARQUIVO com as baixas necessárias e 

anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24648 Nr: 366-77.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice das Graças de Oliveira Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, à vista do petitório de Ref.108, certifique-se o Sr. Gestor 

acerca do trânsito em julgado da respectiva sentença.

 Logo após, cumpra-se na íntegra o quanto determinado (Ref.99), 

procedendo-se ao cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, 

junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, devendo constar natureza 

da obrigação e valor nos moldes da decisão supramencionada.

Expeça-se ALVARÁ para levantamento dos valores depositados, 

certificando nos autos.

Em seguida, REMETAM-SE AO ARQUIVO com as baixas necessárias e 

anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 26077 Nr: 888-07.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armelinda Aparecida Negrizolli Marcelino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, à vista do petitório de Ref.88, certifique-se o Sr. Gestor 

acerca do trânsito em julgado da respectiva sentença.

 Logo após, cumpra-se na íntegra o quanto determinado (Ref.79), 

procedendo-se ao cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, 

junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, devendo constar natureza 

da obrigação e valor nos moldes da decisão supramencionada.

Expeça-se ALVARÁ para levantamento dos valores depositados, 

certificando nos autos.

Em seguida, REMETAM-SE AO ARQUIVO com as baixas necessárias e 

anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 36075 Nr: 1610-70.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Souza Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Vistos.

À evidência, estando os autos em conformidade com os eventos da 

execução, não apresentando incongruência matemática, conforme 

manifestação ministerial e da defesa, HOMOLOGO o cálculo da pena de 

Ref.58.

Aguardem os autos em Secretaria para fiscalização do cumprimento da 

pena.

Intimem-se o recuperando e seu Advogado.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38495 Nr: 2792-91.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ramos da Silva Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 Vistos.

 Trata-se de executivo de pena de Daniel Ramos da Silva Bueno, 

condenado pela prática do crime do art. 121, §1º e §2º, IV e V, na forma 

do art. 14, II, todos do Código Penal, ao cumprimento de 09 (nove) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

À vista da manifestação das partes verifico, de fato, a existência de 

divergência no presente executivo quanto à pena ali indicada e àquela 

presente na respectiva sentença.

Por tais razões, acolho a manifestação ministerial e DETERMINO a 

expedição de ofício à Comarca de Tabaporã/MT, a fim de que seja sanado 

o respectivo vício, nos termos da sentença prolatada.

Após, com o retorno do executivo retificado, abram-se vistas dos autos 

ao Ministério Público. Após, à defesa.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38689 Nr: 2887-24.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, E.B. AGRO 

INSUMOS AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Finger Costa - 

OAB:30.967/RS, Fernando Hackmann Rodrigues - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para no prazo legal, providenciar as custas da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do ato de citação.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37523 Nr: 1419-70.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zema Cia de Petróleo Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barreira Abreu & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Flavio Borges Barreto 

- OAB:81629/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da exequente através de seu advogado Dr. Vinicius Flavio 

Borges Barreto para, nos termos legais manifestar-se nos autos 

requerendo o que de direito, haja vista a juntada de documentos de fls. 

82/87.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 6797 Nr: 2-83.1993.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias de Brito, Pedro Rodrigues Pereira de 

Araújo, Nunes Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO RODRIGUES PEREIRA DE 

ARAÚJO, 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. 107, IV, do Código Penal, 

julgo extinta a punibilidade de Pedro Rodrigues Pereira de Araújo, em razão 

da perda da pretensão punitiva Estatal, com supedâneo no art. 109, II, do 

mesmo diploma legal. Expeça-se contramandado de prisão.Sem custas 

(CPP, 804).Publicada em plenário do Tribunal do Júri nesta data, saem os 

presentes intimados desta decisão. Registre-se e cumpra-se (CPP, 389).

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, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 05 de fevereiro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 6797 Nr: 2-83.1993.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias de Brito, Pedro Rodrigues Pereira de 

Araújo, Nunes Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADONIAS DE BRITO, Filiação: Cassiano 

Roberto Tavares e Erotildes de Brito, data de nascimento: 25/09/1962, 

brasileiro(a), natural de Sfa-MT, convivente, vaqueiro. 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 ao exposto, comfulcro no art. 107, IV, do Código Penal, 

julgo extinta a punibilidade de Adonias de Brito, em razão da perda da 

pretensão punitiva, com supedâneo no art. 109, II, do mesmo diploma legal.

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, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 05 de fevereiro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136482 Nr: 33-63.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaury Jacintho Quirino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 136482

 Vistos em Correição, etc.

Recebo os presentes Embargos de Declaração (fls. 10/12) por serem 

tempestivos e preencherem os requisitos legais, determinando seu 

processamento.

 Com isso, diante do caráter infringente, nos termos do artigo 1023, § 2º 

do NCPC, intime-se o embargado, na pessoa de seu D. Advogado, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 05/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 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.: 142041 Nr: 175-33.2018.811.0017

 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 142041

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 ser 

decretada sua prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º e seguintes 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, 05 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17978 Nr: 1049-33.2009.811.0017

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Anjos Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Goar Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Marcelo Alves Casella - 

OAB:202.599/SP, Poliana Assunção Ferreira - OAB:10916/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Dionísio Lira e 

Silva - OAB:17.118/GO

 AUTOS ID N° 17978

Vistos em correição.

Maria dos Santos Feitoza opôs a presente Exceção de Incompetência, sob 

o argumento de que a competência para o processamento e julgamento da 

Ação de Reintegração de Posse em anexo (código 17620) seria da Justiça 

Federal, eis que uma parcela de terras ocupada pela Excipiente seria de 

propriedade do INCRA.

Devidamente intimados, tanto o Excepto como o INCRA deixaram 

transcorrer o prazo sem manifestação.

 Em contínuo, na decisão às fls. 85/89 foi declarada a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar o presente feito, determinando que fosse 

remetido ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT.

 Ao receber os autos, o Juiz Federal Dr. Francisco Vieira Neto, constatou 

a ausência de interesse jurídico do INCRA na presente demanda, a afastar 

a competência da Justiça Federal. Com isso, determinou a restituição dos 

autos ao Juízo da 2.º Vara da Comarca de São Felix do Araguaia (fls. 

120/122).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o sucinto relatório.

 Decido.

 Com razão o Juízo Federal. Inquestionável a competência da Justiça 

Estadual para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse 

(código 17620), ainda que reconhecido que o imóvel em litígio é de 

propriedade do INCRA. Isso porque, cuida-se de ação possessória e não 

petitória, de modo que não está em discussão o domínio.

 A questão de mérito da presente ação é exclusivamente a definição e 

reconhecimento da posse e não propriedade, que não se confundem. 

Portanto, o julgamento não afetará o direito de propriedade do INCRA.

 Além disso, mantendo-se silente quando intimado, o INCRA demonstrou 

que não tem interesse no feito (fls. 62 e 70).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 485 de 529



 Outrossim, consoante artigo 45, §3.º, do CPC, havendo a exclusão do 

ente federal do processo por ausência de interesse jurídico, a 

competência para processamento e julgamento do feita será da Justiça 

Estadual, mas especificamente deste Juízo.

 Conclusão

 Diante do exposto, reconhecida a incompetência da Justiça Federal (fl. 

94), e conforme fundamentos amplamente expostos, julgo improcedente a 

presente exceção de incompetência e, por conseguinte, reconheço e 

confirmo a competência da 2.ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia 

para o julgamento da ação de nº 546-12.2009.811.0017 – código 17620, 

nos termos do artigo 45, §3.º, do CPC.

 Transitada em julgado, desapensem-se os presentes autos, procedendo 

as baixas e anotações legais, arquivando-o, independentemente de nova 

determinação.

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

 Cumpra-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 05/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 132173 Nr: 2031-37.2015.811.0017

 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: Perpetua Ferreira de Araújo

 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:

 Intimação da parte autora través de sua advogada Dra. Daniela Caetano 

de Brito para, nos termos legais apresentar impugnação a contestação 

ofertada ás fls. 47/75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133076 Nr: 173-34.2016.811.0017

 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: João Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APROSUM - Associação dos Produtores 

Rurais Área Suiá Missú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, Flavio Marcio de Sousa Oliveira - OAB:13346

 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.

 Na decisão à fl. 26, o M.M Juiz determinou que o autor comprovasse a 

insuficiência de recursos para pagar as custas processuais no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Referida decisão foi disponibilizada no DJe de 30/01/2017 e publicada no 

dia 31/01/2017.

 Ocorre que, somente em 20/07/2017, cerca de quatro meses depois de 

expirado o prazo, a parte autora manifestou-se nos autos. E ainda assim, 

não cumpriu a determinação, deixando de apresentar qualquer documento 

comprobatório da alegada carência de recursos para arcar com as custas 

e despesas processuais, a justificar a concessão do benefício da 

gratuidade.

 Como se sabe, 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”.

 Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício 

pleiteado, não bastando a mera afirmação ou simples pedido esposado na 

inicial. Exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições 

econômicas para o pagamento das custas processuais, conforme as 

prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ.

 Repito. Embora tenha sido oportunizado a parte autora a comprovação da 

carência de recursos, além de manifestar-se totalmente a destempo, não 

trouxe aos autos qualquer início de prova, restringindo-se a repetir as 

alegações veiculadas na inicial.

 Decido.

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, por 

entender que a parte autora não se insere no conceito de hipossuficiência 

financeira, por ausência de provas suficiente.

 Assim, consoante o disposto no artigo 290 do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para recolher as taxas e custas processuais pendentes, conforme 

valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, por conseguinte, extinção do processo 

sem resolução de mérito.

 Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 05/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141359 Nr: 3294-36.2017.811.0017

 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: NKFdS, EGFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 141359

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.
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Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20103 Nr: 1001-40.2010.811.0017

 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: Maria José Vieira da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 20103

Previdenciário

Sentença

Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária de pensão por morte, proposta por MARIA 

JOSÉ VIEIRA DA CRUZ em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, asseverando, que laborou como rurícola na qualidade de 

segurada especial durante a maior parte de sua vida.

 Sustenta que nasceu na zona rural e exercia o ofício de lavradora 

juntamente com a família. Depois passou a viver em união estável com o 

também lavrador Sr. Pedro Fonseca Faria, e juntos exerciam atividades 

rurais em regime de economia familiar. Ressalta a sua condição de 

dependente e qualidade de segurado especial do companheiro, que veio a 

falecer em 25/12/1985.

 Entende que os requisitos para a concessão do benefício encontram-se 

presentes.

 Em Decisão de fls. 27/28, foi concedido o benefício da Justiça Gratuita e 

determinada a citação da Autarquia requerida.

 Citada, a Autarquia requerida apresentou contestação, arguindo a 

preliminar de falta de interesse processual, diante da ausência de prévio 

requerimento administrativo (fls. 30/44).

 Impugnação à contestação às fls. 54/57.

 Na audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da 

requerente (fls. 78/79.)

 Foi prolatada sentença, julgando procedente o pedido da autora (fls. 

84/89).

 Em virtude da sujeição da sentença à remessa necessária, os autos 

foram remetidos ao TRF da 1.º Região.

 O Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu parcial provimento à 

remessa oficial (fls. 94/98).

 Interpostos Recurso Especial e Extraordinário pelo INSS, determinou-se a 

suspensão na sistemática de recursos repetitivos. Em contínuo, em 

atenção ao entendimento firmado no RE 631240, o TRF determinou o 

retorno dos autos à vara de origem para que a autora fosse intimada para 

dar entrada no requerimento administrativo (fls. 161/162).

 Petitórios da parte autora acostando aos autos o comprovante do 

requerimento e indeferimento do benefício em sede administrativa (fls. 172 

e 174).

 Às fls. 178/193 a Autarquia Requerida ofertou contestação de mérito, 

pugnando pela improcedência do pedido, uma vez que não preenchidos os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Designação de audiência de instrução.

 Em contínuo, foi proferida decisão encerrando a instrução processual e 

cancelando a audiência designada, visto que já colhida a prova oral em 

outra oportunidade, sendo desnecessário a repetição do ato (fl. 200).

 Autos conclusos pra sentença.

 É o relatório.

 Fundamento e Decido.

Do mérito.

 Trata-se de ação previdenciária proposta pela autora visando a 

concessão de pensão pela morte de seu companheiro.

 Inexistindo irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito.

Para a concessão do benefício de pensão por morte, necessário se faz a 

demonstração da condição de segurado do falecido, bem como da 

situação de dependência da requerente, nos termos do art. 74 da Lei nº 

8.213/91. O fato gerador do direito à percepção do benefício de pensão 

por morte, somente se verifica na data do óbito do segurado.

 No caso em pauta, o óbito do companheiro da requerente ocorrera em 

25/12/1985, e, sendo a data do óbito o ponto referencial para se perquirir 

qual a legislação aplicável ao caso em tela, deve incidir a Lei nº 8.213/91, 

que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, no que 

for compatível com a CRFB/88, a qual prevê a concessão da pensão por 

morte aos dependentes do segurado chefe ou arrimo de unidade familiar, 

a contar da data prevista nas hipóteses do art. 74 da Lei nº 8.213/1991. 

Com efeito, nesse influxo de ideias, dois são os requisitos necessários 

para a concessão do pedido: a) condição de dependente do requerente; e 

b) qualidade de segurado do falecido.

Logo, verifica-se que o ‘de cujus’ se enquadra na qualidade de segurado 

especial, definido no artigo 9º, VII, do Decreto n. 3048/99. Em resumo, o 

segurado especial traduz-se naquela pessoa, cuja contribuição, apesar 

de também obrigatória, é diferenciada da do segurado empregado, 

incidindo unicamente sobre a sua produção, ou seja, não há 

salário-de-contribuição, exceto se o mesmo desejar contribuir 

facultativamente, como contribuinte individual, a fim de possibilitar a 

conceder benefícios superiores ao salário mínimo.

 Como início de prova material foram apresentados: Certidão de Óbito, 

revelando que o falecimento do companheiro da autora ocorreu na zona 

rural por intoxicação aguda por inseticida, característico do trabalho na 

lavoura; Certidões de Nascimento dos filhos, anotando o local de 

nascimento como a Fazenda Nova Pátria e Ficha de Inscrição do Sindicato 

de Trabalhadores Rurais.

 No que se refere à comprovação de que a autora conviveu em união 

estável com o falecido Sr. Pedro Pontes de Faria, destacam-se os 

seguintes documentos: Instrumento Particular de Vivência Mútua por 

Tempo Determinado; Certidão de Óbito indicando a ora autora como 

esposa do “de cujus” e Certidões de Nascimentos dos filhos do casal.

 Ademais, a comprovação de que o “de cujus” trabalhava como rurícola e 

de que convivia em união estável com a autora foi corroborada 

satisfatoriamente pela oitiva das testemunhas, produzida em audiência de 

instrução e julgamento (fls. 78/80).

 Em sua oitiva, a testemunha Antonio Leite Monteiro declarou conhecer a 

autora desde 1965, época em que ela morava com os pais em uma posse 

de terras na zona rural, vivendo da plantação em regime de subsistência. 

Confirmou que ela passou a viver maritalmente com o “de cujus” e que o 

mesmo nunca trabalhou em outra atividade a não ser na lavoura; que 

depois do falecimento do companheiro, a autora continuou morando na 

sua posse na zona rural de Serra Nova Dourada/MT. Destacou que os 

filhos ajudam a autora nas lides rurais.

 A testemunha José Luis Coelho Coutinho, por sua vez, afirmou que 

conheceu a autora no P.A. Rocador, zona rural de Serra Nova 

Dourada/MT há mais de 30 anos; que os pais dela eram trabalhadores 

rurais e ela cresceu exercendo a mesma profissão. Disse que a autora 

era casada com o Pedro e moravam na mesma posse na zona rural com 

os pais; que seu companheiro trabalhava de diárias na roça e nas 

Fazendas; que depois do falecimento de seu companheiro a autora 

continuou morando na roça e dedicando-se a venda de leite, ovos, queijo 

e frango. Acrescentou que a requerente não tem renda fixa e nunca 

trabalhou na cidade.

 No que se refere à prova testemunhal como meio hábil à comprovação da 

atividade rurícola, é oportuno registrar que na sistemática do Código de 

Processo Civil a prova testemunhal tem a mesma eficácia de outras 

provas, conforme estabelece o artigo 369, uma vez que ela possibilita a 

confirmação e o esclarecimento da prova material juntada.

O fato é que, e isso não se pode olvidar, que a circunstância do falecido 

companheiro da requerente dedicar-se à realização de atividades 

eminentemente rurais no regime de economia familiar, inerente à condição 

de rurícola, o quê qualifica-o como segurado especial e, como corolário 

natural, viabiliza a concessão do benefício previdenciário.

 Portanto, restou demonstrado que o “de cujus” era rurícola, na condição 

de segurado especial.

 Quanto à dependência econômica da requerente, nos termos do art. 16, I, 

e §4.º da Lei nº 8.213/91, trata-se de dependência presumida.

 “Art. 16. São beneficiários do Regime 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 ou deficiência grave;

 §4.º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 

presumida e das demais deve ser comprovada.”

Doravante, o art. 26 da lei supramencionada estabelece, verbis:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101957/2/2018 Página 487 de 529



“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

 I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente;”

Portanto, considerando que o benefício de pensão por morte tem natureza 

alimentar, de subsistência, voltada a assegurar a sobrevivência daquele 

que vive sob a dependência econômica de outrem e, uma vez 

demonstrada a condição de segurado do falecido, a condição de 

dependência e a necessidade econômica da requerente, necessário se 

faz o deferimento do pedido, ante o preenchimento dos requisitos legais.

 Nesse diapasão:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURADO PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÃO. 

EMPREGADO. MORTE. PENSÃO. CARÊNCIA. 1 - Estabelecida relação de 

emprego, inicia-se a condição de segurado obrigatório, 

independentemente de ter sido ou não recolhido o valor da contribuição 

previdenciária, relativa ao mês de salário. 2 - A pensão por morte é devida 

aos dependentes, não dependendo de carência, conforme o art. 26, I, da 

Lei n. 8.213/91. 3 - Falecido o empregado, durante a vigência do pacto 

laboral, era ele segurado da Previdência Social, devendo ser examinada a 

situação deduzida na impetração. 4 - Apelação parcialmente provida. 5 - 

Sentença reformada”. (TRF 1ª Região – AMS n.° 96.01.52725-7/RO, 

Relator: Juiz Lindoval Marques de Brito, Julgado em 15/09/1998).

 Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de pensão por morte a 

autora MARIA JOSÉ VIEIRA DA CRUZ, 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.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

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.: 17620 Nr: 546-12.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Mendews de Lima, Espólio de José Goar Pires, 

Marcelo Milhomem Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Feitosa, Luiz Peba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Dionísio Lira e Silva - 

OAB:17.118/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS ID N° 17620

Decisão.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada em 16/04/2009, cuja 

liminar pleiteada foi indeferida às fls. 100/102.

A requerida ofereceu exceção de incompetência, que foi autuada em 

apenso (código 17978).

Acolhida a exceção de incompetência, os autos foram remetidos ao Juízo 

Federal da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT (fls. 113/118).

Ao receber os autos, o Juiz Federal Dr. Francisco Vieira Neto, constatou a 

ausência de interesse jurídico do INCRA na presente demanda, a afastar a 

competência da Justiça Federal. Com isso, determinou a restituição dos 

autos ao Juízo da 2.º Vara da Comarca de São Felix do Araguaia (fls. 

120/122).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o sucinto relatório.

 Decido.

 Inquestionável a competência da Justiça Estadual para o processamento 

e julgamento do presente feito, ainda que reconhecido que o imóvel em 

litígio é de propriedade do INCRA. Isso porque, cuida-se de ação 

possessória e não petitória, de modo que não está em discussão o 

domínio.

 A questão de mérito da presente ação é exclusivamente a definição e 

reconhecimento da posse e não propriedade. Portanto, o julgamento não 

afetará o direito de propriedade do INCRA.

 Além disso, mantendo-se silente quando intimado, o INCRA demonstrou 

que não tem interesse no feito.

 Assim, consoante artigo 45, §3.º, do CPC, havendo a exclusão do ente 

federal do processo por ausência de interesse jurídico, a competência 

para processamento e julgamento do feita será da Justiça Estadual, mas 

especificamente deste Juízo.

 Dito isso, considerando o lapso temporal transcorrido desde a propositura 

da ação, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, requerendo 

o que entender de direito.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 05/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20982 Nr: 1886-54.2010.811.0017

 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: João Pereira Marinho

 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:

 Código 20982

Previdenciário

Sentença

Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, 

proposta por JOÃO PEREIRA MARINHO em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, asseverando, que laborou como rurícola na 

qualidade de segurado especial durante a maior parte de sua vida.

 Sustenta que nasceu e foi criado na zona rural, e começou a trabalhar 

como lavrador aos 13 anos. Depois mudou-se para a Fazenda Rio das 

Noites por 13 anos; Fazenda Gameleira por 10 anos; Fazenda Rio Preto 

por 5 anos. Então casou-se aos 39 anos e continuou a trabalhar com a 

esposa nas lides rurais, como diarista e por empreitada.

 Destaca que, atualmente, dado a idade avançada, está esvaecido das 

forças físicas consumidas no árduo trabalho nas lides rurais. Entende que 

os requisitos para a concessão do benefício encontram-se presentes.

 Em Decisão de fls. 16/17, foi concedido o benefício da Justiça Gratuita e 

determinada a citação da Autarquia requerida.

 Devidamente citada, a Autarquia requerida apresentou contestação, 

arguindo a preliminar de falta de interesse processual, diante da ausência 

de prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário (fls. 
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19/32).

 A preliminar foi rejeitada na decisão de fl. 42.

 Na audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas do 

requerente (fls. 46/50.)

 Foi prolatada sentença, julgando procedente o pedido do autor (fls. 

51/53).

 Recurso de apelação da Autarquia Requerida (fls. 59/73).

 No julgamento do recurso o Tribunal Regional Federal da Primeira Região 

anulou a sentença e determinou a remessa dos autos à vara de origem 

para formalização e prova da postulação administrativa do benefício 

previdenciário pleiteado (fls. 116/120).

 Petitório da parte autora informando que a r. sentença concedeu ao autor 

o benefício pleiteado, tendo o benefício sido implantado em 07/08/2012, de 

modo que tornou-se incompatível a exigência de requerimento 

administrativo (fls. 125/128). O que foi confirmado pelo INSS (fl. 129/130).

 Devidamente intimado, o INSS ofertou contestação de mérito, pugnando 

pela improcedência do pedido, uma vez que não preenchidos os requisitos 

legais para concessão do benefício (fls. 132/162).

 A parte autora informou desinteresse na produção de outras provas, 

requerendo o prosseguimento do feito para recebimento das parcelas 

atrasadas (fls. 164/168).

Em contínuo foi proferida decisão de encerramento da instrução 

processual, eis que já colhida a prova oral, cujos depoimentos estão 

acostados aos autos às fls. 47/50.

 Autos conclusos para sentença

 É o relatório.

 Fundamento e Decido.

Do mérito.

 Inexistindo irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem 

apreciadas, passo ao exame do mérito.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade.

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.

Observa-se, portanto, para que o autor tenha o direito ao benefício 

previdenciário deve comprovar a idade mínima de 60 (sessenta) anos e 

apresentar questões fáticas que deixam claro que ele exerceu atividades 

na condição de ruralista em regime de economia familiar no período citado.

Do requisito idade.

O autor nasceu em 13/02/1948, conforme documentos pessoais juntados. 

Nesse sentido é nítido que ele atingiu a idade mínima para aposentar-se.

Assim, resta agora analisar se o autor demonstrou por início de prova 

material, juntamente com prova testemunhal, o efetivo exercício de 

atividade rural pelo prazo legal, à luz do artigo 142 da Lei Federal n. 

8.213/91, imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

Do requisito comprovação do prazo de carência do exercício efetivo de 

atividade rural.

Nesse tema, em atendimento ao artigo 55, §3º, da Lei Federal n. 8213/91, 

juntou como início de prova material a Certidão de Casamento, onde consta 

profissão do autor lavrador e fatura de energia elétrica de residência 

localizada na zona rural, cujo titular tem o mesmo sobrenome.

 Pelo entendimento deste Juízo, os documentos trazidos são suficientes 

para configurar como início de prova material de que o autor exerceu a 

atividade rural no período de carência requisitado, tendo em vista a 

dificuldade encontrada pelo rurícola para comprovar sua condição, por 

meio de prova material, seja pela precariedade do acesso aos documentos 

exigidos, seja pelo grau de instrução ou mesmo pela própria natureza do 

trabalho exercido no campo que, na maioria das vezes, não são 

registrados e ficam impossibilitados de apresentarem prova escrita do 

período trabalhado.

Esse é, também, o posicionamento da Jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE A 

TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. LEI Nº 8.213/91. 

REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. TEMPO DE 

SERVIÇO. PREENCHIMENTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA. - A 

legislação previdenciária em vigor assegura ao trabalhador rural, aos 60 

anos de idade, se homem, e aos 55 anos, se mulher, o direito à 

aposentadoria por idade, desde que comprovada a condição de rurícola 

(art. 11, I, a, V, g, VI e VII da Lei 8213/91) e o exercício da atividade rural. - 

Tratando-se de aposentadoria por idade concedida a trabalhador rural, 

prevista no art. 48 da lei n.º 8.213/91, não se exige prova do recolhimento 

das contribuições previdenciárias (art. 26, III da Lei N.º 8.213/91). - É 

possível a comprovação da condição de trabalhador rural e do tempo de 

serviço através de depoimentos testemunhais e de documentos os quais, 

apesar de não servirem como prova documental stricto sensu, já que não 

previstas na legislação, têm o condão de fortalecer a prova testemunhal, 

funcionando como início de prova material, tais como: certidão de 

casamento e carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. - A 

comprovação da atividade laborativa do rurícola deve-se dar com o início 

de prova material, ainda que constituída por dados do registro civil, como a 

certidão de casamento presente dos autos. (REsp 639.212/PR, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23.06.2004, DJ 

23.08.2004 p. 275) Remessa obrigatória e apelação improvidas.

(TRF-5 - AC: 432167 PB 2007.05.99.003396-7, Relator: Desembargador 

Federal Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 13/12/2007, Primeira 

Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 14/05/2008 - 

Página: 330 - Nº: 91 - Ano: 2008)

A respeito do assunto, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais editou o enunciado 14: “Para a concessão de aposentadoria rural 

por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício”.

Ademais, in casu, a comprovação do tempo de serviço na zona rural foi 

corroborada satisfatoriamente pelas oitivas das testemunhas, produzidas 

em audiência de instrução e julgamento (fls. 47/50).

 As testemunhas Antonia Geneci Pereira e Francisco Marinho Souza 

foram uníssonas no sentido de que o autor exercia atividade rural em 

regime de economia familiar há muitos anos, inclusive por prazo superior 

ao legal.

 No que se refere à prova testemunhal como meio hábil à comprovação da 

atividade rurícola, é oportuno registrar que na sistemática do Código de 

Processo Civil a prova testemunhal tem a mesma eficácia de outras 

provas, conforme estabelece o artigo 369, uma vez que ela possibilita a 

confirmação e o esclarecimento da prova material juntada.

Assim, comprovado o exercício da atividade rural em regime familiar, 

entendo que o pedido de aposentadoria por idade rural formulado na inicial 

deve ser acolhido a fim de se reconhecer a qualidade de segurado 

especial e manter essa qualidade independentemente do recolhimento 

completo das contribuições (artigos 11 e 143 da Lei 8213/91).

Assim, considerando as explanações supra, cumpre declarar o autor 

segurado especial e conceder a ele o benefício da Aposentadoria Rural 

por Idade, consoante prevê a legislação pertinente, nos moldes 

assinalados no dispositivo desta sentença.

DECIDO.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade ao autor JOÃO PEREIRA MARINHO, em consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Para isso:

 CONDENO o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o 

benefício de aposentadoria rural por idade ao autor, no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da 

data da citação, consoante o disposto no RE n.º 631.240/MG. 

Considerando que o benefício já foi implantado no decorrer da ação, são 

devidas as parcelas em atraso até a respectiva data da concessão do 

benefício (07/08/2012).

 Ainda, 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, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e 

depois de 10.09.1997 para fins de cálculo).

ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de 
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acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01.

 CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores 

devidos até a data desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e 

artigo 85, §2.º, do CPC.

 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.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

São Félix do Araguaia/MT, 05/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 1113-52.2013.811.0098

 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: Mariano da Silva Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16988, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, Juliana Garcia 

Rigolin - OAB:18067, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16691-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 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 requerida para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca dos documentos e petição de 

fls. 159 à 171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61031 Nr: 925-20.2017.811.0098

 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: Renato Carlos Bassani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:

 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, impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a 

parte autora para, querendo, impugnar a(s) contestações e documentos, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55334 Nr: 181-93.2015.811.0098

 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: Ines Eva da Silva Bergamasco

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 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.: 50686 Nr: 139-44.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Scarpazza

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

- OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os 

autos com a finalidade de promover a intimação da parte autora, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular andamento do feito, sob 

pena de extinção (artigo 485, II do CPC) . Art. 1.209, § 2º da C.N.G.C 

“Abandonado o processo, por período superior a 01 (um) ano, a 

secretaria, independentemente de determinação judicial, poderá intimar 

pessoalmente a parte, mesmo residente em outra comarca, via postal 

simples, para dar prosseguimento ao feito.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30161 Nr: 79-33.2012.811.0080

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primavera Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Maquinas Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VALENTE ARAUJO 

- OAB:3572/O-MT

 SENTENÇA.

 Vistos em correição.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da sentença 

lançada nos autos.

 Aduziu a parte embargante que houve contradição no que diz respeito à 

decisão deste juízo frente às provas colacionadas pelo ora embargante.

Pede a correção do vício apontado e a reforma da sentença para que seja 

julgado improcedente o pedido.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a sentença exarada não possui qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade.

Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 

próprio à Turma Recursal.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a 

parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. 

Por isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

ANTE O EXPOSTO, conheço, mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a sentença.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32920 Nr: 221-66.2014.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELCAR INVESTICAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO COSTA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE CORRÊA LIMA - 

OAB:11.025-GO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para prosseguir no feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11114 Nr: 1205-65.2005.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Luis Pezzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152 

-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elieth Lopes Gonsalves - 

OAB:8844/MT

 Vistos em correição.

 Intime-se o executado para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11424 Nr: 18-85.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Erthal Sehn, Beno Albino Sehn, 

Terezinha Iracema Sehn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123, André Luiz S.De Souza - OAB:226.887 OAB/SP, Arivaldo 

Moreira da Silva - OAB:61067/SP, Daiani Aparecida Rossini Vidal - 

OAB:131.551-E, Danilo Augusto Cobianchi Da Costa - OAB:22363-A, 

Irazon Carlos Aires Júnior - OAB:2426, José Antonio Moreira - 

OAB:62.724 SP, Julia Sara Accioly Quirino - OAB:4334, Karina Da 

Silva Beloto - OAB:212981, Leonardo Henrique Viecili Alves - 

OAB:193229, Luís Fernando Decanini - OAB:9993-B, Marcia Maria 

Soares Barros - OAB:11828-PA, Pedro Vitor Pizzolante - 

OAB:252673/SP, Rogério Bergonso Moreira da Silva - OAB:182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 Vistos em correição.

 Intime-se o exequente para manifestação.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18935 Nr: 732-69.2011.811.0080

 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: MARVALDI GORGEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123/PR, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT

 Vistos.

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.: 32543 Nr: 1315-83.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Venildo Trentin, LORECI BOESING TRENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Ricaldes da Silva - 

OAB:8.375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:3.610/MT

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte exequente, via DJE, para manifestação acerca da 

exceção de pré-executividade apresentada.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11229 Nr: 1318-19.2005.811.0080

 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: Jovenil Kemerich Neckel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Hofstaetter - 

OAB:6.227, Augusto César Argüelo - OAB:4.241, Fabiola Willers - 

OAB:9308/MT, Jucynil Ribeiro Pereira - OAB:4.107, Luiz Aldani 

Nardão - OAB:9.305/MT, MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:2.273 

OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (via DJE) para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18922 Nr: 719-70.2011.811.0080

 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: Fernando Gorgen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A/MT

 Vistos.

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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18931 Nr: 728-32.2011.811.0080

 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: Roberto Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258MT

 Vistos.

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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18953 Nr: 750-90.2011.811.0080

 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: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIAPRI- AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, 

REGINALDO GRECZYSZN, Rosana Aparecida Greczyszn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar as partes, através de seus 

advogados, via DJE, da data e local designada para realização da perícia: 

26 de fevereiro de 2018 às 14h30m (MT), no Endereço: Av. Rubens de 

Mendonça, 1.856, Ed. Office Tower, Sala 1403, Bairro: Bosque da Saúde - 

CEP: 78.050-000 - Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32565 Nr: 1335-74.2013.811.0080

 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: MPDEDMG, IGPB, EGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alisson Outeiro - 

OAB:39.217, LEOPOLDINO FRANCO DE FREITAS - OAB:17374, 

WELITON CÂNDIDO DE LIMA - OAB:19574

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Autora, através de sua Advogada, via DJE, para que se 

manifeste acerca da Cota Ministerial de fls.106, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33118 Nr: 401-82.2014.811.0080

 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: ALCIDES JANUARIO DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A-MOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte requerida, via DJE, para especificação das provas que 

pretende produzir, conforme determinação de fl. 112, o que deverá ser 

feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33147 Nr: 433-87.2014.811.0080

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & VIEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI, ANTONIO CARLOS 

PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:3.610/MT

 Vistos.

Considerando-se que os autos principais tramitam virtualmente, determino 

a digitalização destes autos, conforme as normas da CNGC relacionadas.

Procedam-se às atualizações no sistema Apolo, cadastrando advogados 

não habilitados.

Cumpra-se. Certifique-se, com as intimações necessárias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54621 Nr: 358-09.2018.811.0080

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHANGEL NUNES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 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.: 13266 Nr: 373-61.2007.811.0080

 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: Cleonice Cabianca Marques

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Silva Marinho - 

OAB:108.703, MARCELO DA CUNHA MARINHO - OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Providencie a Secretaria o cadastramento de todas as partes e 

Procuradores que, eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes 

autos.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a impugnação 

apresentada pelo INSS (no prazo de 15 dias).

Aguarde-se em cartório a manifestação.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32613 Nr: 1378-11.2013.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS BANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar João Tormen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Tagliaferro Lopes - 

OAB:208.972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 Vistos em correição.

 Intime-se o exequente para manifestação.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14882 Nr: 852-20.2008.811.0080

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Querência - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERRAMENTAS LTDA, ROSIANE ROSA GALVAO - ME, ELY ARANTES 

RIBEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B, Josué Silva Marinho. - OAB:108.703/SP, Marcelo da 

Cunha Marinho - OAB:12.501-A

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora, via DJE, para manifestação e prosseguimento do 

feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.
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 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38947 Nr: 135-27.2016.811.0080

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:8.988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a inércia, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de 

mérito, por abandono da causa.

Não há custas pendentes ou honorários advocatícios.

Arquivem-se, imediatamente.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52920 Nr: 4093-84.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Camargo Spanemberg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANO CAMARGO SPANEMBERG, 

Filiação: Jarbas Antonio Nogueira Spanemberg e Geny Camargo 

Spanemberg, data de nascimento: 05/11/1983, brasileiro(a), natural de 

Cruz Alta-RS, solteiro (a), corretor de seguros. 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 acusado FABIANO CAMARGO SPANEMBERG, foi 

denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como 

incurso no art.171, caput, duas vezes, na forma do art. 69, ambos do 

Código Penal, submetendo-o ao procedimento capitulado no art.394, §1º, 

inciso I, do Código de Processo Penal, até o final da sentença 

condenatória.

Despacho: Vistos etc. Ante a existência de prova da materialidade e de 

suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de 

Fabiano Camargo Spanemberg devidamente qualificado nos autos, como 

incurso no art. 171, caput, duas vezes, na forma do art. 69, ambos do 

Código Penal. Cite-se o Acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, através de Advogado, responda à acusação, por escrito, 

inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando as 

testemunhas pertinentes, no máximo de 08 (oito), sob pena de preclusão. 

Requisitem-se folha de antecedentes do Acusado, e atendam-se às 

demais informações requeridas pelo ilustre representante do Ministério 

Público à p. 39. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Querência/MT, 20 de fevereiro de 2013. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

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, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 06 de fevereiro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 7175 Nr: 482-80.2004.811.0080

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio Cesar Ledur

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Cristina Nakonecsny, Eugênio 

Nakonecsny, Sirley Aparecida Bodot Araújo Nakonecsny

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Alves Barros - 

OAB:289655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, Elieth Lopes Gonsalves - OAB:8844/MT, 

Fabiola Collachiti Moreto - OAB:OAB/MT 9986-B, Gilmar Andreas 

Gnadt - OAB:9.741, Gilmar Andreas Gnadt - OAB:9741, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos em correição.

Providencie a Secretaria o cadastramento de todas as partes e 

Procuradores que, eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes 

autos.

Após, intime-se a parte Promovente para prosseguir no feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43048 Nr: 2056-21.2016.811.0080

 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: GENECI GOMES FERREIRA

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

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 27 de fevereiro de 2018, às 16h30m (Querência), para 

realização da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora (via mandado), os advogados da parte autora (via 

imprensa), a parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das 

partes (via correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na 

Avenida Central, Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a 

perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43863 Nr: 2483-18.2016.811.0080

 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: NELCI TERESINHA LOHMANN

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

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 27 de fevereiro de 2018, às 16h30m (Querência), para 

realização da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora (via mandado), os advogados da parte autora (via 

imprensa), a parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das 

partes (via correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na 

Avenida Central, Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a 

perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33565 Nr: 787-15.2014.811.0080

 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: ALDARIS PEREIRA SOARES NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 27 de fevereiro de 2018, às 16h30m (Querência), para 

realização da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora (via mandado), os advogados da parte autora (via 

imprensa), a parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das 

partes (via correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na 

Avenida Central, Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a 

perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34347 Nr: 1329-33.2014.811.0080

 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: NAIR NEIMAS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 27 de fevereiro de 2018, às 16h30m (Querência), para 

realização da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora (via mandado), os advogados da parte autora (via 

imprensa), a parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das 

partes (via correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na 

Avenida Central, Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a 

perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15113 Nr: 1080-92.2008.811.0080

 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: FRANCISCO BORGES LEAL

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 26 de fevereiro de 2018, às 16h30m (Querência), para 

realização da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora (via mandado), os advogados da parte autora (via 

imprensa), a parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das 

partes (via correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na 

Avenida Central, Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a 

perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43535 Nr: 2320-38.2016.811.0080

 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: Nelson Fauda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 26 de fevereiro de 2018, às 16h30m (Querência), para 

realização da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora (via mandado), os advogados da parte autora (via 

imprensa), a parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das 

partes (via correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na 

Avenida Central, Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a 

perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47743 Nr: 1425-43.2017.811.0080

 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: RICARDO RIBEIRO ABREU

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

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 26 de fevereiro de 2018, às 16h30m (Querência), para 

realização da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora (via mandado), os advogados da parte autora (via 

imprensa), a parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das 

partes (via correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na 

Avenida Central, Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a 

perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48520 Nr: 1772-76.2017.811.0080

 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: Clarinda Baumgratz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 26 de fevereiro de 2018, às 16h30m (Querência), para 

realização da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora (via mandado), os advogados da parte autora (via 

imprensa), a parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das 

partes (via correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na 

Avenida Central, Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a 

perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47749 Nr: 1427-13.2017.811.0080

 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: ELIZANGELA RIBEIRO DE ABREU

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

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 27 de fevereiro de 2018, às 16h30m (Querência), para 

realização da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora (via mandado), os advogados da parte autora (via 

imprensa), a parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das 

partes (via correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na 

Avenida Central, Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a 

perícia.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 6526 Nr: 4-72.2004.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEN, LEOCADIA INÊS EIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Divino dos Santos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:9308/MT, 

Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549-B, Luiz Aldani Nardão - 

OAB:9.305/MT, MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454, Tatiane 

Alessandra Lopes Villela Martins - OAB:6343 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado 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, inicia-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 juízo.

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 art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44497 Nr: 2830-51.2016.811.0080

 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: VILACA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME, 

EDNA CRISTINA VILAÇA, FLAVIO MARQUES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 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.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53333 Nr: 305-31.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Porrt Ferreira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, Cassia Carolina Vollet Cunha - OAB:MT 9.233-B, 

Marcelo Tadeu Fraga - OAB:MT 7.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se, conforme deprecado. Após, devolva-se com baixas. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31993 Nr: 449-78.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR BORGES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte exequente para manifestação e prosseguimento do feito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 A intimação ocorrerá com o envio dos autos nas hipóteses dos convênios 

firmados com o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Em relação a Fazenda Pública Municipal, a intimação ocorrerá na pessoa 

do Procurador do Município, podendo se dar mediante único ofício com 

lista detalhada de todos os feitos em que a intimação esteja pendente. 

Nesta hipótese, junte-se aos autos a cópia do ofício e recebimento da 

parte exequente.

 Sem prejuízo, junte-se aos autos comprovante da remessa via correio.

 Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46894 Nr: 972-51.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Siqueira Rocha Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Diante do exposto, estando a prisão preventiva devidamente amparada 

por seus requisitos autorizadores, mormente porque fundada na garantia 

da ordem pública e na aplicação da lei penal, justificando a medida 

segregatória, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulada, devendo o acusado ser mantido na modalidade de prisão em 

que se encontra.Prosseguindo, caso ainda não tenha sido feito, 

expeça-se o necessário para a realização da audiência já designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50432 Nr: 2764-40.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Feitosa Ferreira, Eloi Neto Vieira Lima
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:OAB/MT 

6883-A

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, mantendo a 

decisão que decretou sua prisão preventiva. Aguardem-se os autos à 

realização da audiência de continuação, devendo a Secretaria proceder a 

todos os atos processuais necessários. Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-seCumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53234 Nr: 290-62.2018.811.0079

 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: FERNANDO BRITO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENISA CELESTINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, Marcio Castilho de Morase - OAB:OAB-MS 7247, 

Rafael Ferreira da Silva - OAB:GO 43.919

 Vistos em correição. Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por 

FERNANDO BRITO BUENO, devidamente qualificado, em face de Valdenisa 

Celestino de Oliveira, igualmente qualificada, visando à desconstituição de 

bens apreendidos que seriam de sua propriedade. Em síntese, alegou que 

parte do rebanho bovino apreendido nos autos nº 1940-18.2016.811.0079, 

código 44339, seria de sua propriedade, pois segundo ele, teria firmado 

um contrato de arrendamento com o Sr. Deuzimar Ferreira, o qual figura 

como Requerido nos autos precitados. Fundamento e decido.Com a devida 

vênia ao Embargante, entendo por bem postergar a análise do pedido 

liminar após a manifestação da Embargada, até porque, segundo o próprio 

Embargante, ela saberia da existência do contrato firmado com o Sr. 

Deuzimar.É bom que se diga - ainda - que esta postergação não trará 

qualquer prejuízo ao Embargante, pois não há perigo de dano (anoto que a 

própria Embargada é responsável por quaisquer danos causados a outra 

parte decorrentes de seus pedidos cautelares).Consigno, também, que a 

decisão proferida nos chamados autos principal foi bem clara em 

determinar que a Embargada não transporte os bens para fora da 

comarca de Ribeirão Cascalheira - MT, sem autorização judicial.Assim, 

INDEFIRO, por ora, o pedido liminar e determino a citação da Embargada, 

na pessoa de seus procuradores, para que, querendo, e no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem resposta.Apense-se o presente feito aos Autos 

de Código 44339 e junte-se, também ao presente feito, cópia da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça ao cumprir o auto de busca e apreensão naqueles 

autos. Após, tornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53825 Nr: 642-20.2018.811.0079

 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 do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Salomão Assis, VANIA SALOMÃO 

ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial. Cite-se.

Expeça-se mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento voluntário e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

A parte ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC.

Independentemente de prévia segurança do juízo, a parte ré poderá opor, 

nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41705 Nr: 777-03.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Borges Pereira, João Paulo Borges 

Pereira, Ailton Elias da Silva, Marcos de Souza Santos, Darli dos Santos 

Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, VÂNIA 

CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A OAB/MT

 ANTE O EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO 

o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por JOÃO PAULO 

BORGES PEREIRA, LUIZ PAULO BORGES PEREIRA, DARLI DOS SANTOS 

DIAS e MARCOS DE SOUZA SANTOS, já qualificados nos autos, para a 

garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, base forte dos 

artigos 311/313 do Código de Processo Penal.Com relação a destinação 

das armas apreendidas, em razão da manifestação das partes, 

considerando que as armas e as munições apreendidas se tratam de 

instrumentos do crime e que não mais interessam à causa, atendendo ao 

disposto no artigo 25 da Lei 10.826/2003, artigo 119 do Código de 

Processo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53016 Nr: 186-70.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBMJ, LDSR, DSA, VN, FdFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/0 MT

 ESLY BORGES MASSENA JUNIOR, devidamente qualificado, pleiteou a 

revogação de sua prisão preventiva, sob o fundamento de que não 

existem os requisitos necessários. Segundo o Requerente, ele não teria 

ameaçado testemunhas, não teria destruído provas documentais e 

tampouco, teria obstruído, por qualquer meio, a instrução do feito. Além 

disso, teria residência fixa, além de ser tecnicamente primário.Instado a se 

manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito, em 

razão da necessidade da garantia da ordem pública, e como forma de 

impedir a reiteração criminosa do Acusado.É a síntese do quanto basta. 

Fundamento.De fato, o pedido de revogação da prisão preventiva do 

Acusado Esly não é capaz de alterar o quadro fático que alterou a sua 

custódia cautelar. Com efeito, a denúncia imputada ao Acusado demonstra 

uma situação gravíssima que deve ser severamente combatida pelo Poder 

Judiciário, pois não é crível que um Policial Militar, o qual deveria ser 

responsável por manter a ordem pública, esteja envolvido com o furto de 

armas que estavam nas dependências do Fórum desta Comarca. 

Importante mencionar também que, ainda que tecnicamente primário, o 

Acusado responde a diversos outros procedimentos criminais, de maneira 

que a sua prisão se justifica também para evitar a possível reiteração 

delituosa. Por fim, Ressalto que as condições pessoais do Acusado não 

são suficientes para garantir a concessão de sua liberdade provisória 

quando devidamente preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de 

Processo Penal, especialmente visando a garantia da ordem pública. 

Assim, não havendo qualquer alteração na situação fática, mantém-se a 

prisão do Acusado. Decido.Por todo o exposto e em consonância com o 

parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão 

preventiva, formulado por ESLY BORGES MASSENA JUNIOR para a 

garantia da ordem pública, com espeque nos arts. 311 e 312 do Código de 

Processo Penal.Para dar continuidade ao feito, COBRE-SE o retorno da 

carta precatória expedida para a citação dos Acusados. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53480 Nr: 413-60.2018.811.0079

 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: LUCIANA CRISTINA ANDRADE BERTUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação dos pedidos liminares para após a apresentação 

da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da outra parte 

(especialmente quando em xeque dinheiro público e a possibilidade de 

irreversibilidade da decisão).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53904 Nr: 671-70.2018.811.0079

 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: ROSANGELA ALVES DA SILVA

 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:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação dos pedidos liminares para após a apresentação 

da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da outra parte 

(especialmente quando em xeque dinheiro público e a possibilidade de 

irreversibilidade da decisão).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34552 Nr: 1305-08.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:MT 10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente Marcos Roberto Braz Silva, para que, 

providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante 

Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, 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

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL 2/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE 

CONCILIADORES PARA A COMARCA DE RIO BRANCO/MT - TORNAR 

PÚBLICA a todos o gabarito definitivo e relação dos 

aprovados/classificados/reprovados no processo seletivo para 

credenciamento de conciliador(a) do Juizado Especial da Comarca de Rio 

Branco/MT.

* O Edital n° 2/2018 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): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32825 Nr: 1275-88.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilton Vallerá Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Autos: 1275-88.2013.811.0078 – Código: 32825

DECISÃO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Dê-se vista ao MP, bem como intime-se a defesa para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestarem o que for de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33507 Nr: 470-04.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Justino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Diante do exposto, e em perfeita consonância com a cota Ministerial de 

fls. 111, julgo por sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOÃO 

JUSTINO DOS SANTOS, com fundamento no artigo 89, §5º, da Lei Federal 

n° 9.099/95, e artigo 61 do Código de Processo penal.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.NOTIFIQUE-SE a Nobre representante do Ministério Público, 

bem como o d. causídico.P. R. I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38596 Nr: 170-71.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:2434-3

 Processo n.º 170-71.2016.811.0052 – Código: 38596

VISTOS EM CORREIÇÃO

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

JOÃO DE OLIVEIRA condenado, pela prática do crime descrito no art. 147, 

caput, c/c art. 61, inciso II, “f”, c/c art. 147, caput, todos do Código Penal, à 

pena de 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Realizado o cálculo da pena (ref. 7), tanto o MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 11), 

como a defesa (ref. 15) manifestaram-se pela homologação do cálculo.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Diante da apresentação do cálculo de pena do recuperando JOÃO DE 

OLIVEIRA (Ref. 7), 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 12 de março de 2018, às 17 

horas.

1- INTIME-SE JOÃO DE OLIVEIRA 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. LUIZ GABRIEL MARTINS, OAB/MT n. 24343/0, 

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 Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49754 Nr: 101-68.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Processo nº 101-68.2018.811.0052 – Código n° 49754

Vistos em correição.

Determino que seja feita a notificação do indiciado para oferecer defesa 

prévia, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 55 da lei 11.343/2006.

Na resposta, o acusado poderá 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 05 (cinco), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Transcorrido o prazo legal, não apresentada resposta, o que deverá ser 

certificado, desde já, nomeio para oferecê-la, o(a) Dr (a). CÉSAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 21373, para que atue como advogado 

nessa ação e, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente 

da OAB/MT, considerando que é dever prestar assistência jurídica integral 

e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal e ausência de Defensoria Pública nesta Comarca.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Intime-se o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, ter 

vista dos autos, pelo prazo de 10 (dez) dias, para tal finalidade.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36945 Nr: 714-93.2015.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelzita da Rocha Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelson Junior Bollotti - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 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 cálculo apresentado nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9328 Nr: 246-76.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jose Carlos Tobias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270/MT

 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 cálculo apresentado nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33465 Nr: 437-14.2014.811.0052

 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): Adinei Arantes Ferreira, Jalves de Laet, Trimec 

Construções e Terraplanagem LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:15715-A/MT, 

LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - OAB:OAB/MT 6448

 ...Após, INTIMEM-SE os requeridos para pugnarem o que entenderem de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31122 Nr: 982-55.2012.811.0052

 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: Julieta Vasconcelos Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 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 cálculo apresentado nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31682 Nr: 144-78.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido de Paula

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 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 cálculo apresentado nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38595 Nr: 169-86.2016.811.0052
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Jorge da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Processo n.º 169-86.2016.811.0052 – Código: 38595

VISTOS EM CORREIÇÃO

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

JEREMIAS JORGE DA SILVA condenado, pela prática do crime descrito no 

art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, “e” e “f”, todos do Código Penal, à 

pena de 02 (dois) meses de detenção.

Realizado o cálculo da pena (ref. 7), tanto o MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 11), 

como a defesa (ref. 15) manifestaram-se pela homologação do cálculo.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Diante da apresentação do cálculo de pena do recuperando JEREMIAS 

JORGE DA SILVA (Ref. 7), 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 12 de março de 2018, às 

16h30min.

1- INTIME-SE JEREMIAS JORGE 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 Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42255 Nr: 48-24.2017.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Processo n.º 48-24.2017.811.0052 – Código: 42255

Vistos etc.,

Diante da manifestação Ministerial (Ref. 101), DESIGNO a audiência de 

instrução em continuação para o dia 07 DE FEVEREIRO, ÀS 15H30MIN, 

oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas Roberto Rivelino 

Rodrigues de Souza e Daélita de Oliveira.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28489 Nr: 1368-82.2011.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tancredo de Laet Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:15598

 Nos termos da Legislação vigente, intimo os advogados do réu da 

sentença proferida nos autos....l, DECLARO ANTECIPADAMENTE EXTINTA 

A PUNIBILIDADE de Trancredo de Laet Neto, qualificado nos autos, por 

reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com supedâneo no 

artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, incisos III e IV, ambos do Código 

Penal.Certificado o trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de 

Identificação Estadual e Federal e à Delegacia de Polícia, para as 

anotações pertinentes, e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se 

baixa, inclusive, na distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28489 Nr: 1368-82.2011.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tancredo de Laet Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 7.355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405, Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:15598

 Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia contra o requerido Tancredo de Laet Neto, devidamente 

qualificado nos autos acima epigrafados, como incurso no disposto nos 

artigos 330 (por duas vezes em continuidade delitiva), c/c o artigo 147 

(por duas vezes, na forma do artigo 71, do CP) com as implicações da Lei 

11.430/2006.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

O Código Penal estatui em seu artigo 107, inciso IV, que a punibilidade se 

extingue “pela prescrição, decadência ou perempção;”.

Guilherme de Souza Nucci (in Código Penal Comentado. São Paulo, RT, 

2012, 11ª ed., rev., atual. e amp., pg. 588), por sua vez, leciona que “A 

prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em 

determinado lapso de tempo. (…) Há duas maneiras de se computar a 

prescrição: a) pela pena in abstracto; b) pela pena in concreto. No primeiro 

caso, não tendo ainda havido condenação, inexiste pena para servir de 

base ao juiz para o cálculo da prescrição. Portanto, utiliza-se a pena 

máxima em abstrato prevista para o delito. No segundo caso, já tendo 

havido condenação com trânsito em julgado, ao menos para a acusação, a 

pena tornou-se concreta e passa a servir de base de cálculo para a 

prescrição.”

Pois bem.

 Vislumbra-se no presente caso a possibilidade do reconhecimento da 

prescrição, pela pena que viria a ser concretizada na decisão final, qual 

seja, na chamada prescrição antecipada.

Verifica-se que entre o recebimento da Denuncia até a presente data, 

exauriram-se mais de 05 (cinco) anos.

 Nestes casos, a toda evidência, deve vislumbrar o julgador, 

antecipadamente, observada as condições jurídicas dos acusados, as 

normais circunstâncias e consequências do crime, que se dará à pena 

mínima ao final, na eventualidade de futura condenação.

O fato delituoso, em tese, aconteceu em 01/08/2010, conforme se vê às 

fls. 13/14.

Analisando a questão, sob a óptica da aplicação do método científico no 

tocante a dosimetria da pena, à luz dos elementos constantes dos autos e 

conjugando todos estes elementos, é imperioso concluir que, em caso de 

condenação, de modo algum a pena que viria a ser atribuída ao acusado 

chegaria a ser suficiente, pois, verifico que não milita contra o mesmo 

qualquer outra situação que possa indicar o aumento de pena, nos termos 

do artigo 59, do Código Penal. Assim, se fossem condenados, 

provavelmente não se aplicaria uma pena superior ao dobro da mínima, 

qual seja 01 (ano), em atendimento às determinações do artigo citado.

 Logo, ainda que a decretação da antecipação da prescrição, na hipótese 

dos autos, possa ser considerada por alguns como prejulgamento, com 

ofensa ao princípio da presunção de inocência, há que se considerar que 

tal solução apresenta-se razoável, à luz dos princípios da economia 

processual e da utilidade do processo penal. E, ainda, por considerar que 

eventual pena aplicada ao acusado pelo delito em que se vê processado, 

em sentença condenatória, qualquer que seja ela, não poderá ser 

cumprida, pois se encontrará atingida pela famigerada prescrição.

Diante disso, cabe ao Magistrado, na aplicação concreta da vontade da 

Lei, dar o sentido finalista, por ela exigido. Destarte, é imprescindível o 

reconhecimento de que a pena eventualmente aplicada ao réu encontra-se 
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prescrita.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer Ministerial, DECLARO 

ANTECIPADAMENTE EXTINTA A PUNIBILIDADE de Trancredo de Laet Neto, 

qualificado nos autos, por reconhecer a prescrição da pretensão punitiva 

estatal, com supedâneo no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, incisos III e 

IV, ambos do Código Penal.

Certificado o trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de Identificação 

Estadual e Federal e à Delegacia de Polícia, para as anotações 

pertinentes, e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa, 

inclusive, na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 7580 Nr: 411-96.2002.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Reg. de Eng. Arq. e Agron. de Mato Grosso - 

CREA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Tomaz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio P. Daltro - - 

OAB:2828-E, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:4678, Tatyane C de 

Albuquerque - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a carta precatoria 

devolvida, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 75770 Nr: 2823-72.2017.811.0032

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Pamella Marcela Athayde Rodrigues, Victor Felipe Silva 

de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rodrigues Carvalho 

- OAB:MT 17514, Hervitan Cristian Carulla - OAB:MT 19133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte requerente, para manifestar sobre a cota do 

MP de ref:25, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 76622 Nr: 3358-98.2017.811.0032

 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): JOSÉ ANTONIO RODRIGUES, IRACEMA PARO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:17, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para apresentar impgunação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 79621 Nr: 317-89.2018.811.0032

 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: BF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ intimo o 

patrono da parte autora da decisão:,Analisando os autos, constato que a 

exordial não se faz acompanhar do comprovante de notificação do 

Requerido, providência esta indispensável à demonstração da mora e, por 

conseguinte, pressuposto necessário à propositura da ação de busca e 

apreensão, confira-se o disposto no art. 2º, § 2º e art. 3º, caput, do 

Decreto-Lei 911/69. No caso concreto, verifico que o credor encaminhou a 

notificação extrajudicial, nos termos do Decreto-Lei 911/69, para o 

endereço constante do contrato firmado pelo devedor fiduciante. Todavia, 

este não obteve êxito na localização do devedor, porque o AR retornou, 

com a informação de “ausente” (fl. 20).Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA DO 

DEVEDOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESISSIDADE DE 

NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA, NOTIFICAÇÃO 

DEVOLVIDA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO. PROVIMENTO À 

UNANIMIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. É imprescindível a notificação 

entregue no endereço do devedor para a sua constituição da mora, não 

sendo necessária a prova do recebimento pessoalmente pelo destinatário, 

considerando, ainda, que o Oficial que firma a referida certidão goza de fé 

pública. 2. No entanto, no caso dos autos a notificação para constituição 

em mora do devedor não lhe foi entregue pelo motivo de mudança de 

endereço, sem a comunicação do credor. 3. Ocorrendo insucesso na 

entrega da notificação, pode o banco credor providenciar a intimação do 

devedor por edital (art. 15, Lei 9.492/97). Precedentes. 4. Apelação 

provida. Sentença Anulada. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3292306 PE , 

Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 

15/04/2014, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2014)Ante o 

exposto, intime-se o requerente, na pessoa de seu patrono, a emendar a 

inicial (artigo 2º, §2º e 3º, caput, do Decreto-Lei 911/69), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66408 Nr: 1035-57.2016.811.0032

 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): ERONDINA CERILA DE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a diligencia depositado em 05/07/2017 se refere a 

complementação de diligencia do sr. Oficial na certidão da ref: 27. Assim 

sendo falta o deposito das dilgencias do mandado atual expedido nos 

autos, assim sendo:

Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligências no valor de R$ 10,50 

(dez reais e cinquenta centavos), , 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 Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 75137 Nr: 2435-72.2017.811.0032

 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: Washington Moura da Paixão, Willian Camargo da 

Paixão(menor)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE PIRES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZYE MARIA JOSE CONCEIÇÃO 

MARTINS DO NASCIMENTO - OAB:13746, VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - 

OAB:18308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para manifestar sobre o mandado 

juntado aos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 75721 Nr: 2790-82.2017.811.0032

 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: ALVARO DO NASCIMENTO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:19, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para apresentar impugnação no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-42.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 23 de Maio de 2018, às 16:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-27.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GARABINI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 23 de Maio de 2018, às 16:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-12.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIENE GARCIA RODOVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 23 de Maio de 2018, às 17:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-94.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PEKHUS EVANGELISTA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 23 de Maio de 2018, às 17:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-79.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY HENRIQUE ALMEIDA DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 30 de Maio de 2018, às 13:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-64.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINA APARECIDA DOS SANTOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 30 de Maio de 2018, às 13:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-49.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIM SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 30 de Maio de 2018, às 14:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-34.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ONIVALDO SANTANA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 30 de Maio de 2018, às 14:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-04.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARCINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 30 de Maio de 2018, às 15:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-86.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL BALBINO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 30 de Maio de 2018, às 15:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-86.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL BALBINO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 30 de Maio de 2018, às 15:30Hras, 

para realização de audiência de conciliação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-71.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL BALBINO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 30 de Maio de 2018, às 16:00Hras, 

para realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77788 Nr: 1427-31.2016.811.0053

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUES, OAB/MT 22.947 (Tel: 99974.4305 

ou 99285.6164) como Defensor Dativo da parte requerida Leale Rodrigues 

da Silva, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados 

de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos 

processuais praticados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77788 Nr: 1427-31.2016.811.0053

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 Intimação do advogado dativo LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUES(OAB/MT 22947)para apresentar contestação, nos autos 

1427-31.2016.811.0053 cod 77788, no prazo legal, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84424 Nr: 125-93.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Vasconcelos 

- OAB:7037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cumpra-se a pressente missiva nos termos da ordem deprecada.

Após, independentemente de novo despacho, devolvam-se os autos à 

origem.

 Cumpra-se, com urgência.

 Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71488 Nr: 331-15.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Jácomo Clivati Junior - 

OAB:9.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUSTAVO PEDROSO DA COSTA 

RIBEIRO, Cpf: 57048940115, Rg: 08069492, Filiação: Geraldo Costa Ribeiro 

Filho e Benedita Chistina Pedroso da Silva Santos, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 652, caput, do CPC), ficando advertido(s) de 

que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal (03 dias), a 

verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela metade, 

bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo 

de 15 dias, contados da expiração do prazo deste edital.

 Valor do Débito: 3.582,65 (Tres mil e quinhentos e oitenta e dois reais e 

sessenta e cinco centavos)

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Poupança

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75584 Nr: 466-90.2016.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Antônio Ribeiro Torres 

em face do Presidente da Câmara de Vereadores de Barão de 

Melgaço/MT, onde se pretende ter vistas do procedimento de apuração de 

contas da Prefeitura de Barão de Melgaço.

Extrai-se da prefacial que o impetrante solicitou cópia do processo de 

prestação de contas da Prefeitura de Barão de Melgaço, contudo, o 

impetrado insiste em permanecer inerte.

Notificado, o impetrado aduziu à inépcia da inicial pelo fato do pedido 

administrativo requerer a prestação de contas de 2013, mas a inicial 

pleiteia a prestação das contas do ano de 2014. Também aduziu à 

decadência do pedido pelo transcurso do hiato superior a 120 dias. No 

mérito sustentou inexistir prova da negativa da entrega das contas.

Instado à manifestação, o MP opinou pela concessão da segurança.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido exordial não reúne condições de procedência, pois que não 

demonstrado o direito tido por violado.
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Com efeito, em seu requerimento administrativo, trazido aos autos, o 

impetrante solicita cópias do processo de apuração de contas do ano de 

2013, ao passo que neste mandamus postula pelas contas de 2014.

Destarte, não há corrrelação entre o pedido administrativo e o escopo 

desta demanda.

Desta forma não restou demonstrada a inércia na prestação das contas 

do ano de 2014.

DISPOSITIVO.

Isto exposto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos deduzidos por Antônio Ribeiro Torres em face do Presidente 

da Câmara de Vereadores de Barão de Melgaço/MT, e, via de 

consequência, DENEGO A SEGURANÇA vindicada na prefacial. Por 

consequência, julgo extinto o presente processo, com resolução de 

mérito, à luz do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83764 Nr: 2114-71.2017.811.0053

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Liminar, 

interposta por JOAQUIM FERREIRA DA SILVA, em desfavor do MUNICÍPIO 

DE SANTO ANTÔNIO DE e do ESTADO DE MATO GROSSO.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente demanda deve ser extinta sem a resolução de seu mérito, vez 

que possui idênticas partes, causa de pedir e pedidos daquela atinente ao 

n.º 2111-19.2017.811.0053 - Cód. 83761, que foi impulsionada primeiro 

que este, tendo despacho proferido em 24/11/2017.

Portanto, denota-se que ambas as ações são iguais, impondo, assim, a 

extinção deste processo sem a resolução de seu mérito.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO, sem 

resolução de mérito, este processo movido pelo JOAQUIM FERREIRA DA 

SILVA, em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE e do ESTADO 

DE MATO GROSSO, à luz do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, procedam-se as baixas e anotações de estilo, e 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62467 Nr: 1026-11.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MUSSATO HIPÓLITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Álvaro C.N.Ribeiro - 

OAB:15445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Postergo a análise do pleito de ref. 73, tendo em vista que há Carta 

Precatória expedida nos autos com finalidade de busca e apreensão do 

bem e citação da requerida.

 Destarte, mister se faz o retorno da missiva para averiguação da 

necessidade de citação por edital.

 Nessa toada, solicite a devolução da missiva expedida em ref. 66.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71481 Nr: 1909-21.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO MARCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1909-21.2016.811.0039

CÓDIGO 71481

Vistos.

Tendo em vista termo de audiência de conciliação de ref. 77, intime-se a 

parte autora, na pessoa do seu patrono, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias manifeste o pleito retro.

 Empós, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63883 Nr: 1514-63.2015.811.0039

 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: GEOSOLO - ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA-ME , 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DO 

BANCO FINASA BMC S.A), MARIA CELI DE LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - 

OAB:13597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, FRANCIELLY APARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - 

OAB:OAB/MT 21240, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - OAB:6635/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, MIRIAN COSTA 

CARDOSO - OAB:6.361

 AUTOS Nº. 182-03.2011.811.0039.

CÓDIGO Nº. 63883.

Vistos.

Em detida análise do feito, constata-se que a requerida Sra. Sandra dos 

Santos Oliveira-ME requereu em sede de audiência de conciliação (Ref. 

57) a produção de prova testemunhal.

Entretanto, os autos tramitaram sem análise do pleito, assim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de julho de 2018, às 

13h30min, devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de 

10 (dez) dias antes da sua realização (artigo 450 do Código de Processo 

Civil).

Intimem-se as partes, bem como seus procuradores para comparecer à 

solenidade, com as advertências legais.

Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64657 Nr: 1803-93.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSINEI BIAZOTO AMORIM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA WEBSTER DEBIAZI 

MORGAN - OAB:288386, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 AUTOS Nº 1803-93.2015.811.0039

CÓDIGO 64657

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela defesa do 

condenado GILSINEI BIAZOTO AMORIM, contra a decisão proferida em ref. 

159.

É o necessário.

Decido.

Pois bem, em que pese as alegações vertidas pela Douta Causídica em 

ref. 162, compulsando detidamente os autos, não observo qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no decisum objurgado 

de ref. 159.

 Mesmo porque, impende ressaltar que a certificação do trânsito em 

julgado da decisão de Acórdão, constante às f. 338, fora realizada pelo 

próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual não 

caberia a esta Magistrada de Primeiro Grau, “anular” uma certidão emitida 

pela instância de grau superior.

Vale consignar também, que conforme certidão de f. 336, a Defesa foi 

devidamente intimada, via D.J.E., no dia 07/11/2017, acerca da publicação 

da decisão de Acórdão, tendo o trânsito em julgado se operado somente 

no dia 24/11/2017 (f. 338)

Em arremate, ainda que não houvesse transitado em julgado a decisão 

proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

considerando que o Recurso Especial, nos termos do artigo 105, inciso III, 

da CF é meio processual para contestar, perante o Superior Tribunal de 

Justiça, uma decisão judicial proferida por um Tribunal de Justiça, seu 

protocolo, por evidente, não deve ser realizado no Juízo de piso, por não 

ser este o competente para analisar os requisitos de admissibilidade da 

referida peça recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de 

declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, conforme o determinado em ref. 159.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71433 Nr: 1879-83.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN CRISTIAN VICENTE BARBOZA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:364947, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:MT 20450

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO (S) DO(S) DOS RÉUS PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS AS ALEGAÇÕES FINAIS NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74783 Nr: 3523-61.2016.811.0039

 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: REFLORESTAMENTO QUATRO MARCOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAUKE DOUWE DIJKSTRA, JOSÉ ANTONIO 

MAZETO, BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, CAROLINE ZIMMERMANN STELKO - OAB:81569, 

DAIANA SILVA OLIVEIRA - OAB:OAB/PR 38.187, LUCIANA RICCI 

SALOMONI - OAB:18474/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, LUIZ TERUO 

MATSUNAGA JUNIOR - OAB:22246/A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFETAR-SE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDENCIA, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58831 Nr: 2312-58.2014.811.0039

 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: DANIELA MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO DE 

SOUZA - OAB:196847

 Sendo assim, em face das razoes já expostas e com essas 

considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Preclusas as vias recursais, 

pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste 

comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-seSão José dos Quatro 

Marcos/MT, 01 de fevereiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62467 Nr: 1026-11.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MUSSATO HIPÓLITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Álvaro C.N.Ribeiro - 

OAB:15445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1026-11.2015.811.0039

CÓDIGO 62467

Vistos.

Tendo em vista a negativa da carta precatória de ref. 77, intime-se a parte 

autora, na pessoa do seu patrono, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

manifeste o que entender de direito.

Empós, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64512 Nr: 1753-67.2015.811.0039

 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: MARIA HELENA ESPONCHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208-A

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de fevereiro de 2018. 

Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84555 Nr: 4677-80.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DE SOUZA FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:MT 10.565

 AUTOS Nº 4677-80.2017.811.0039

CÓDIGO 84555

 Vistos.
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Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 02 de março de 2018, às 17h 00min, para realização do ato 

deprecado.

 Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados 

para futuros pedidos de informações, bem como informe acerca da 

designação da audiência.

Intimem-se.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84649 Nr: 4716-77.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO MÁRCIO PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 AUTOS N. 4716-77.2017.811.0039

CÓDIGO 84649

Vistos.

Considerando a comunicação da decisão proferida pelo e. TJMT no HC 

1014474-83.2017.8.11.000, determinando-se a expedição de alvará de 

soltura ao paciente NIVALDO MÁRCIO PAULINO, remetido a este Juízo via 

malote digital para cumprimento, deixo de conhecer o petitório de ref. 08, 

por perda de seu objeto.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor de NIVALDO MÁRCIO 

PAULINO, devendo este ser colocado imediatamente em liberdade, salvo 

se por outro motivo deva permanecer preso.

Ressalte-se ainda, que o descumprimento das medidas cautelares 

aplicadas na referida decisão emanada pela Corte Superior, implicará na 

revogação do vertente benefício e Decretação Imediata Da Prisão 

Preventiva, circunstâncias estas que constarão do Alvará de Soltura, nos 

termos do artigo 282, § 4.º do CPP e Lei 12.403/2011.

No mais, tendo em vista a redistribuição do presente feito, certifique-se a 

Secretaria deste Juízo quanto à juntada da decisão de recebimento da 

denúncia, proferida nestes autos no dia 02 de janeiro de 2018.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se URGENTEMENTE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55048 Nr: 198-49.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILLIAN ZUCULOTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

- OAB:15375, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11.811, TAÍZA BORGES BERNARDES - OAB:MT0014399O

 AUTOS Nº 198-49.2014.811.0039

CÓDIGO 55048.

Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado em certidão de f. 857, DETERMINO a 

expedição de Guia de Execução Definitiva em nome de VILLIAN 

ZUCULOTO ARRUDA, nos moldes da decisão de acórdão de f. 858/864.

Empós, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se URGENTEMENTE, por se tratar de processo envolvendo réu 

preso!

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55512 Nr: 580-42.2014.811.0039

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431, RENATO CHAGAS CORREIA DA SILVA - 

OAB:8.184.A

 Autos nº. 580-42.2014.811.0039.

Código nº. 55512.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50478 Nr: 314-26.2012.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041, VICENTE ANDREOTTO JÚNIOR - OAB:MT 9207

 AUTOS Nº 314-26.2012.811.0039

CÓDIGO 50478

Vistos.

Considerando a condenação do acusado PAULO MEDEIROS DA SILVA, 

bem como o fato de que este prestou fiança para responder o processo 

em liberdade, revogo o trecho da sentença que o eximiu do pagamento 

das custas processuais, com espeque no disposto no art. 336 do CPP e 

REVERTO o valor depositado nestes autos a título de fiança para 

pagamento das custas processuais.

 Em restando montante, determino a intimação do réu para que apresente 

dados bancários necessários à restituição do valor que restou, o qual 

deverá ser devolvido independentemente de novo despacho.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24407 Nr: 2007-16.2010.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação Judicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DA PAZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRAOS MARQUEZIN 

- OAB:234330/SP, MARCOS LOMBARDI SANT ANNA - OAB:SP 278.607, 

ROBERTO CARDONE - OAB:196924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS LOMBARDI SANT 

ANNA - OAB:SP 278.607

 Autos nº. 2007-16.2010.811.0039.

Código nº. 24407.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55699 Nr: 739-82.2014.811.0039

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AGNALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12208-A

 Autos nº. 739-82.2014.811.0039.

Código nº. 55699.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54332 Nr: 2094-64.2013.811.0039

 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): NADIR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ALCEU DALLE LASTE - 

OAB:PROCURADOR FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 Autos nº. 2094-64.2013.811.0039.

Código nº. 54332.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99036 Nr: 1229-79.2017.811.0078

 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: ANTONIO MARCIO SILVA CARDOSO, REGINA 

APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a presente inicial por preencher os requisitos legais estampados 

no Código de Processo Civil vigente.RESSALTO AS CUSTAS JUDICIAIS 

DEVERÃO SER COMPLEMENTADAS APÓS A APRESENTAÇÃO DAS 

PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. Tendo em vista que os documentos 

carreados aos autos comprovam efetivamente que O requerente é filho do 

de cujus, nos termos do artigo 617 inciso II do CPC/2015 nomeio como 

Inventariante o menor ANTONIO MARCIO SILVA CARDOSO, representado 

por sua genitora REGINA APARECIDA DA SILVA, a qual deverá prestar 

compromisso em cinco (05) dias e primeiras declarações nos vinte (20) 

dias subsequentes, consoante artigo 620 do CPC/2015.Intime-se O 

INVENTARIANTE, na pessoa de seu responsável, para prestar 

compromisso e as primeiras declarações, no prazo acima assinalado.Com 

as primeiras declarações prestadas pela inventariante, tendo indicados 

todos os herdeiros, façam-se as citações dos herdeiros a serem 

indicados pelo inventariante, para que tomem ciência da presente abertura 

de inventário, para que se manifestem no prazo legal. Após, a Fazenda 

Pública Estadual (CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os valores 

da avaliação dada pelo Inventariante, podendo, se dela discordar, juntar 

prova de cadastro, em vinte (20) dias (art. 629, CPC), ou atribuir 

diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 634, CPC), para o que devem ser manifestar expressamente.Havendo 

concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos valores nela 

atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, 

venham imediatamente as últimas declarações, já com comprovação do 

recolhimento dos Impostos Estaduais, certidões negativas de tributos 

Federais, Estaduais e Municipais e esboço de partilha 

final.Intime-se.Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 97604 Nr: 510-97.2017.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATINI, MARQUETTI & CIA LTDA (AGROCAT)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de embargos opostos por Agrocat Distribuidora de Insumos 

Agrícolas Ltda. à execução de Termo de Ajustamento de Conduta ajuizada 

pelo Ministério Público.

A parte embargante afirma que a obrigação de fazer encontra-se 

integralmente satisfeita.

 Instado a se manifestar o Ministério Público requereu a total 

improcedência dos embargos por ainda faltarem documentos previstos no 

TAC.

Vieram os autos conclusos.

Verifica-se dos autos que o termo de ajustamento de conduta previu a 

necessidade de obtenção dos seguintes documentos:

“c.1) quanto à documentação: 1) providenciar Alvará de Localização do 

município; 2) providenciar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), conforme preconizado pela NR 9; 3) providenciar Programa de 

Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), preconizado pela NR 7; 4) 

providenciar registro junto ao INDEA-MT; 5) providenciar Licença Sanitária 

Estadual para funcionamento; 6) providenciar Licenças Ambientais do 

órgão ambiental competente; 7) providenciar Certificado de Regularidade 

Técnica emitido pelo CREA-MT; 8) providenciar Responsável Técnico 

devidamente inscrito no CREA-MT; 9) providenciar Licença do Corpo de 

Bombeiros;”

Da análise detida dos autos e da documentação apresentada, verifico que 

todos os itens foram observados pela parte embargante.

Isso porque a parte embargante comprovou a desnecessidade de registro 

no CREA, conforme decisão judicial proferida em Mandado de Segurança 

Coletivo.

Além disso, juntou licença sanitária para funcionamento e licença do corpo 

de Bombeiros que, ainda que feita a destempo, torna desnecessária a 

continuidade da execução.

Diante disso, verificado que houve o cumprimento integral dos termos 

estabelecidos no TAC ora Executado, é de rigor a procedência dos 

presentes embargos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução, o que 

faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.

Traslade-se cópia desta para os autos principais (cód. 88804).

P.R.I.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103617 Nr: 3471-11.2017.811.0078

 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
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 PARTE AUTORA: LADIR ESSER COLET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO STELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, passo neste momento a analisar o pedido de concessão da 

Justiça Gratuita efetuado pelo autor.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao autor o direito de 

provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua 

família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

 a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, bem como o os demais 

documentos necessários para o deslinde do feito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 97429 Nr: 428-66.2017.811.0078

 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: CDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 17550, 

WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Oficie-se solicitando a devolução da carta precatória DEVIDAMENTE 

CUMPRIDA.

Com o retorno, intime-se a parte requerente para que se manifeste nos 

autos.

Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98673 Nr: 1034-94.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos ajuizada por Stefani Aprigio da Silva, 

neste ato representada por sua genitora Sonia Mirian da Silva em face de 

Fabiano Aprigio da Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

Parecer Ministerial favorável à homologação do acordo.

Vieram os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Na hipótese, as partes de comum acordo requerem a homologação do 

acordo, conforme Ref. 45.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.

Ciência ao Ministério Público e À Defensoria Pública.

Publique-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.: 107581 Nr: 518-40.2018.811.0078

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOL SEED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO VALENTE - 

OAB:MT/8.116-B, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECEDENTE CONDICIONADO AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), no prazo de 5(cinco) dias, para DETERMINAR 

ao requerido, que suspenda a cobrança do boleto emitido constantes às 

fls. 31 dos presentes autos, bem como determino a suspensão do 

protesto protocolo 070950 do Cartório do 2º Ofício de Sapezal/MT, 

devendo o valor ser vinculado a este processo na Conta Única desta 

Comarca, tudo isso conforme o artigo 300, §1º, do Código de Processo 

Civil.Com o pagamento e devidamente certificado, DETERMINO ao 

requerido que se abstenha de negativar o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, referente ao débito aqui discutido, sob pena de multa 

diária de 500,00(quinhentos reais) limitada ao teto de 5.000,00(cinco mil 

reais), no prazo de 15 dias, a contar da intimação, sem prejuízo de 

implementação de outras medidas coercitivas .Devidamente comprovado o 

depósito nos autos(...).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000027-50.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIBALDO VIANA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Numero do Processo: 

1000027-50.2017.8.11.0078 EXEQUENTE: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA 

EXECUTADO: GIBALDO VIANA NUNES Vistos. Tendo em vista a ausência 

de informação acerca da intimação da parte exequente para 

comparecimento à audiência de conciliação, designe-se nova audiência de 

acordo com pauta do conciliador credenciado na comarca. Intime-se. Às 

providências. Sapezal/MT, 6 de fevereiro de 2018. CONRADO MACHADO 
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SIMÃO Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27671 Nr: 780-73.2017.811.0094

 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): Luzia Ramos de Melo, Neoclides de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9766 Nr: 631-58.2009.811.0094

 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: Ana Patricia Almeida Ribeiro, Martha Eliana do Amaral 

Ribeiro, Laura Lucia do Amaral Ribeiro, Maria Valeria dos Amaral Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, Wilson 

Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT, Antonio João de Carvalho Junior - OAB:6232/MT, 

João Batista Alves Barbosa - OAB:MT/4945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gaylussac Dantas de Araújo 

- OAB:6234/MT, Laurí Antonio Stuani - OAB:6.117-B/MT, Mauro 

Antonio Stuani - OAB:6.117-B

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do retorno 

dos autos do TJ/MT, requerendo o que de direito, no prazo legal, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7350 Nr: 279-08.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. Lui & Manfredi Comércio de Insumos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oclides Domingo Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Ribeiro Andrade - 

OAB:9.706/MT, Edy Wilson Piccini - OAB:MT/4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do exequente, 

na pessoa de seu advogado, para manifestar requerendo o que for de 

direito e interesse, nos termos da decisão de fls. 128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20231 Nr: 521-54.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudino de Melo & Goes Melo Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do exequente, 

na pessoa de seu advogado, para manifestar requerendo o que for de 

direito e interesse, nos termos da decisão de fls. 49/49-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21623 Nr: 994-06.2013.811.0094

 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: Meire Van Alves

 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.

Abra-se vista dos autos à parte autora, para querendo se manifeste 

acerca da petição de fls. 144/147 no prazo de 10 (dez) dias.

Após conclusos para decisão.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23057 Nr: 929-74.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte exequente, acerca da certidão de fls. 66, nos termos da decisão de 

fls. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7176 Nr: 112-88.2006.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDdS, VD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:22091/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, sendo que, intimada a parte 

autora pessoalmente para se manifestar, sob pena de extinção do 

processo, esta permaneceu silente e inerte.

 Vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Decido.

A presente ação já se mostra inviabilizada, haja vista que a a parte autora 

já foi intimada para dar andamento no feito e, devidamente intimada, 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
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9080 Nr: 715-93.2008.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Insol Intertrading do Brasil Indústria e Comércio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovane Luiz Rohenkohl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Pimentel Marcovici - 

OAB:29624/PR, Atila Sauner Posse - OAB:35249/PR, Diego Arturo 

Resende Urresta - OAB:37.298 OAB/PR, Fernando Muniz Santos - 

OAB:22384/PR, Luiz Fernando Araújo Pereira Júnior - 

OAB:PR/25.930, Tâmili Kiara Betezek Rodrigues - OAB:PR/41.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do exequente, 

na pessoa de seu advogado, para manifestar acerca da certidão e 

documentos de fls.207/209, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11403 Nr: 152-94.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Onofre Esteves, Darlei 

Aparecida Malveiro Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:5802/O

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte executada , nos termos da decisão de fls. 147-verso, considerando 

a penhora efetivada nos autos (148/150), para , querendo, opor 

embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22084 Nr: 202-18.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson de Mello Mourão, Laercio José 

Werner, Admilson Ferreira Machado, Paulo Ribeiro das Almas, Antonio 

Gomes dos Santos, Heucione Souza Coimbra, Roberto Cristiano Siqueira, 

Valdecir Chessa, Adnilson Ferreira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, Marcos Rogério Mendes - OAB:MT/16.057, 

WALTER DJONES RAPUANO - OAB:MT/16505-B

 Vistos, etc. Preliminarmente, homologo a desistência das oitivas das 

testemunhas de Defesa. Considerando que os acusados Laercio José 

Werner, Admilson Ferreira Machado e Adnilson Ferreira Machado 

mudaram de endereço sem comunicar o Juízo, decreto a revelia destes, 

nos termos do art. 367 do CPP. Considerando ainda, que o acusado 

Roberto Cristiano Siqueira, em que pese devidamente intimado, consoante 

certidão de fls. 268, não compareceu na presente solenidade, decreto sua 

revelia nos termos do art. 367 do CPP. Defiro o pedido ministerial, abra-se 

vistas dos autos ao Ministério Público para que apresente os possíveis 

endereços das testemunhas Claudemir, José, e David, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão. No mesmo prazo, se manifeste quanto 

à eventual proposta de eventual suspensão condicional do processo. Em 

sendo oferecida, abra-se vista à defesa para manifestar seu aceite, no 

prazo de 10 (dez) dias. Em relação às testemunhas, com o aporte dos 

endereços, expeça-se carta precatória para suas inquirições. Sendo o 

endereço desta Comarca, faça-me os autos conclusos para designação 

de audiência. Sendo todas as missivas devolvidas devidamente 

cumpridas, abra-se vista às partes para apresentação de Alegações 

Finais, por escrito, iniciando pela acusação, e, após, à defesa. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22627 Nr: 612-76.2014.811.0094

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelaide Maria Crestani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:MT/13.578-A, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/12.090-A, José Carlos Skrzyszowski Junior - 

OAB:16168-A/MT, Paulo Eduardo Dias de Carvalho - 

OAB:MT/13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de suspensão. Após passado o prazo requerido, vistas à 

parte autora para requerer dar o andamento no feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24679 Nr: 78-64.2016.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Angelo Pasinato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haroldo Borchardt, Inês Terezinha Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação dos 

executados, na pessoa de seu advogado, para cumprir o determinado no 

item II, da decisão de fls. 40/40-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25179 Nr: 370-49.2016.811.0094

 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: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Martins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de transcurso de prazo sem atendimento pela 

parte, intime-se pessoalmente a parte autora para que dê andamento no 

feito e requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

 Ressalta-se que deve a exequente dar o devido andamento no feito, não 

sendo aceito apenas juntadas de substabelecimentos sem a devida 

movimentação processual.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26983 Nr: 369-30.2017.811.0094

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Lima Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte requerente, acerca da certidão de fls. 40, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20143 Nr: 434-98.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parlac - Laminados e Compensados Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do 

item 2.10.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 

196 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20616 Nr: 903-47.2012.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Parlac - Laminados e Compensados Ltda - EPP, Paulo 

Cezar de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal - OAB:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do 

item 2.10.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 

196 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21502 Nr: 868-53.2013.811.0094

 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: Eva Alves Pagotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas José Franco Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do 

item 2.10.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 

196 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22286 Nr: 362-43.2014.811.0094

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Balestrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:MT/15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de transcurso de prazo sem atendimento pela 

parte, intime-se pessoalmente a parte autora para que dê andamento no 

feito e requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

 Ressalta-se que deve a exequente dar o devido andamento no feito, não 

sendo aceito apenas juntadas de substabelecimentos sem a devida 

movimentação processual.

 Após, conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22339 Nr: 402-25.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faoli Fabricação de Artefatos de Cimento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do 

item 2.10.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 

196 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22714 Nr: 670-79.2014.811.0094

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de transcurso de prazo sem atendimento pela 

parte, intime-se pessoalmente a parte autora para que dê andamento no 

feito e requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

 Ressalta-se que deve a exequente dar o devido andamento no feito, não 

sendo aceito apenas juntadas de substabelecimentos sem a devida 

movimentação processual.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22974 Nr: 857-87.2014.811.0094

 AÇÃO: Sobrepartilha->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: Márcio Divino Silva de Souza, Marcondes Eurico Silva 

de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Vergilio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do 

requerente, na pessoa de seu advogado, para cumprir o determinado no 

item III, da decisão de fls. 61.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25003 Nr: 270-94.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Gomes Agropecuária - ME, Edson Gomes, 

Silvana Andreu Barbi Gomes, Anselmo Zanoni Berti, Sandra Mara dos 

Santos Maia Berti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do 

item 2.10.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 

196 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25078 Nr: 300-32.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA SILVA MOTA, LUCIANO DA SILVA 

MOTA, EDINA DOS SANTOS SILVA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do 

item 2.10.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 

196 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25384 Nr: 492-62.2016.811.0094

 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: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizângela Calado Mendes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de transcurso de prazo sem atendimento pela 

parte, intime-se pessoalmente a parte autora para que dê andamento no 

feito e requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

 Ressalta-se que deve a exequente dar o devido andamento no feito, não 

sendo aceito apenas juntadas de substabelecimentos sem a devida 

movimentação processual.

 Após, conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25419 Nr: 515-08.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faoli Fabricação de Artefatos de Cimento Ltda, 

Luciano Souza Fales, Elenice Donizete Ribeiro de Paula, Sueli Aparecida 

Ribeiro dos Santos, Paulo Cezar de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do 

item 2.10.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 

196 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25543 Nr: 605-16.2016.811.0094

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ALESSANDRO MIGLIORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de transcurso de prazo sem atendimento pela 

parte, intime-se pessoalmente a parte autora para que dê andamento no 

feito e requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

 Ressalta-se que deve a exequente dar o devido andamento no feito, não 

sendo aceito apenas juntadas de substabelecimentos sem a devida 

movimentação processual.

 Após, conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25577 Nr: 638-06.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do 

item 2.10.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 

196 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26555 Nr: 97-36.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Gomes Agropecuária - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT/14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do 

item 2.10.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 

196 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27124 Nr: 4659-44.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinéia Floriano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pricilla Mesquita Buzzetti - 

OAB:MT/9392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8.184-A

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

CLAUDINEIA FLORIANO DA SILVA em desfavor de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. 4.Providências FinaisCONDENO a parte 

autora em custas e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10% a 

ser calculado sobre o valor da causa, com espeque no art. 85, §2º, do 

CPC/15. No entanto, em face da gratuidade deferida às fls. 21, resta 

suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.Uma vez 

preclusa a via recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

deliberação, arquivem-se estes autos.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tabaporã/MT, 02 de fevereiro de 2018.Rafael 

Depra PanichellaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27806 Nr: 846-53.2017.811.0094
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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: Léo Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Seguros DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8.184-A

 DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos controvertidos: a) o 

grau da debilidade que acomete o autor, resultante do acidente de trânsito 

narrado na exordial; b) existência de saldo remanescente a ser ressarcido 

pela requerida em favor do requerente.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. Uma vez ultrapassado os prazos alhures 

consignados, com ou sem manifestação das partes, certifique-se e tornem 

os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7026 Nr: 2070-46.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Francisco Assis Dias 

de Freitas, proceda à devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do artigo 431 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10259 Nr: 1076-76.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Francisco Assis Dias 

de Freitas, proceda à devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do artigo 431 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11527 Nr: 271-55.2011.811.0094

 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: Cesar Antonio Brizot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcel Jean Louis Marie Camile Leclef, 

Ghislaine Nicola Augusta Maria Josephe Vandem-Bogaerd, Josse Ghislain 

Emmanuel Jacques "Conde de Lalaing", Louis Georges Niels, Marcelle 

Mondron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Amélia Casotti - 

OAB:RS/39E890, Dauana Schneider - OAB:RS/31E076, Gustavo 

Casotti - OAB:69091/RS, João Carlos Casotti - OAB:MT/3.765, Vênus 

Mara Soares da Silva - OAB:MT/8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 mpulsiono os autos para intimação do advogado Dra. Vênus Mara Soares 

da Silva, proceda à devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do artigo 431 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20844 Nr: 207-74.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Guirau Primo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Francisco Assis Dias 

de Freitas, proceda à devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do artigo 431 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23498 Nr: 220-05.2015.811.0094

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Borchardt & Cia Ltda - EPP, Harold Borchardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Francisco Assis Dias 

de Freitas, proceda à devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do artigo 431 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25849 Nr: 841-65.2016.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DLMS, SFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Ilson Jose Vieira, 

proceda à devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de busca e apreensão, nos termos do artigo 431 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso e aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo 

Civil.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28563 Nr: 1270-95.2017.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. Gomes Agropecuária - ME, Edson Gomes, Silvana 

Andreu Barbi Gomes, Sandra Mara dos Santos Maia Berti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do 

item 2.10.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 

196 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29640 Nr: 1873-71.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Jonas J. F. 

Bernardes, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do 

item 2.10.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 

196 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24782 Nr: 133-15.2016.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): Alcides Fernandes de Oliveira, Edson 

Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do exequente, 

na pessoa de seu advogado, para manifestar requerendo o que for de 

direito e interesse, nos termos da decisão de fls. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2329 Nr: 490-78.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGB-M, WGB, MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudêncio Borges - 

OAB:3838MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do exequente, 

na pessoa de seu advogado, para manifestar requerendo o que for de 

direito e interesse, nos termos da decisão de fls. 181, considerando a 

resposta negativa do Sistema Bacenjud.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10315 Nr: 1183-23.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamil Vanderlino de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:87932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença/execução, 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.

 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. 513, 

§3º, 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.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24767 Nr: 1043-10.2010.811.0108

 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: ORESTES POMPILIO MANFRIN

 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:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural 

por idade a Orestes Pompilio Manfrin, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas 

desde a data da citação (08/10/2010).Assim, em atenção ao Provimento 

20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome da segurada: 

Orestes Pompilio Manfrin;Benefício Concedido: Aposentadoria por 

Idade;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data do Início do Benefício 

(DIB): Data da citação (08/10/2010);Prazo para cumprimento da sentença: 

30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 269, I do CPC. Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora 

incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54659 Nr: 1990-54.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C T DA SILVA E CIA LTDA ME, CLECI 

TAVARES DA SILVA, AILTON CARDERALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 

8.347, Alváro da Cunha Neto - OAB:MT 12.069, EDENIR RIGHI - 

OAB:MT 8.484, Maria Cecilia Prandine Moleiro - OAB:MT 16.711

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, considerando a citação negativa dos 

executados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 27067 Nr: 89-90.2012.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA S. ALMEIDA ME, ANITA SILVA ALMEIDA

 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: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte Embargada, 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.: 44565 Nr: 662-60.2014.811.0108

 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: SIRLENE GOULARTE MEDEIROS, JAMILY SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.E.M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GESSO E 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, PAULO CESAR PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:OAB/MT 6252, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves de Oliveira - 

OAB:8083

 Em face do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial e:

(i)Condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos 

emergentes atinentes à perda total do veículo - R$ 21.924,00 mais 

despesas de funeral (R$ 8.114,00) às duas requerentes;(ii)Condeno, 

ainda, os responsáveis solidários ao pagamento de indenização do valor 

relativo à pensão alimentícia pela morte dos familiares das demandantes, 

também de modo equânime e dividido, às duas autoras, devendo ser a 

pensão relativa ao pai/esposo Célio José ser calculada na fração de 2/3 

da remuneração comprovadamente percebida por ele (R$ 1.500,00 ao 

tempo dos fatos, equivalentes a 2,21 salários mínimo nacionais) até que 

completasse 65 anos (2036), de forma direta e total com relação às 

prestações vencidas, assim consideradas aquelas do período que vai 

desde o acidente até o trânsito em julgado desta;(iii)Fixo, ainda, para as 

prestações vincendas, da pensão/indenização por morte devida com 

relação ao pai e marido das autoras, na mesma fração de 2/3 da 

remuneração até que o de cujus viesse a completar 65 anos de idade, 

facultando à primeira ré constituir capital em renda ou incluir as autoras em 

suas folhas de pagamento, como forma de garantir o cumprimento da 

indenização;(iv) quanto à pensão devida pela morte de Murilo de Souza, 

fixo-a e condeno os obrigados solidários ao pagamento de 2/3 do salário 

mínimo no período dos 6 aos 25 anos de idade do infante falecido e daí até 

os 65 anos de idade em 1/3 do salário mínimo, também fazendo o decote 

entre as prestações vencidas, que deverão ser pagas de uma só vez, e 

as vincendas, que poderão ser pagas mediante a constituição de capital 

em renda ou por inclusão na folha de pagamentos;(v)Condeno, ainda, os 

dois requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos morais 

a todo núcleo familiar, em conjunto, a qual arbitro em 350 salários mínimos, 

usando como referência o valor dele no momento da fixação da 

indenização (STF, AgRg RE 409427 );(vi)...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47254 Nr: 129-67.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE GOULARTE MEDEIROS, JAMILY SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.E.M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GESSO E 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:OAB/MT 6252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves de Oliveira - 

OAB:8083

 Processo nº: 129-67.2015.811.0108 (Código nº. 47254)

Exequentes: Sirlene Goularte Medeiros e Outra

Executada: G.E.M. Indústria e Comércio de Gesso e Material de 

Construção Ltda.

VISTOS,

 Trata-se de execução provisória iniciada pelas autoras de ação 

indenizatória decorrente de acidente de trânsito, que obtiveram em sede 

liminar, tutela de urgência consistente na fixação de prestação alimentícia 

que deveria ser paga pela demandada, mas que nunca foi honrada 

devidamente.

Estando a ação suspensa a pedido da parte autora e já tendo sido 

proferida sentença de mérito, manifeste-se sobre eventual interesse no 

seguimento da execução, em 10 dias, pena de extinção.

Publique-se.

Às providências

Tapurah (MT), 5 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47950 Nr: 544-50.2015.811.0108

 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: Feltrin e Feltrin Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem provas 

(NCPC, artigos 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e 

requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, artigos 369, 405, 464 e CC, 

artigo 212).

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, NCPC, contados e 

independente de preparo, retornem-me conclusos com anotações para 

sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22974 Nr: 830-38.2009.811.0108

 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: OLAVO DEMARI WEBBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL SENEDESE DE PAULI, Rociomara de 

Paula de Pauli, Patrícia Senedesi de Pauli Araujo, Cristiane Senedese de 

Pauli Araújo, Márcio Valério Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES BALERONI - OAB:882, 

Orlando Campos Baleroni - OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Fonseca Broca - 

OAB:8441-B, PEDRO RONNY ARGERIN - OAB:4883/MS, REGIS OTTONI 

RONDON - OAB:8021/MS, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10071, RUY OTTONI RONDON JÚNIOR - OAB:5637-MS

 Fixadas as questões, a mim parece obvio que a discussão dominial se 

encontra bem esclarecida, não obstante os alaridos do autor quanto a 
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invalidade do laudo pericial por ter ido além de sua finalidade, já que a 

alegação é absolutamente desviada do objeto da perícia, posto que o 

próprio juízo quesitou, e ninguém se insurgiu contra, sobre a ocupação da 

área e seu tempo de duração, exatamente porque a alegação de 

usucapião como matéria de defesa alarga o espectro da pretensão 

reivindicatória.Entretanto, quanto ao alegado usucapião, a par das 

afirmações do perito sobre a ocupação da área desde 1988, é claro notar 

que, em uníssono, os réus afirmaram que ela data do ano 2000 e ninguém 

discutiu ou provou como era a exploração da área antes disso, ou seja, a 

assertiva do expert do juízo de que a área é ocupada desde 1988 pelos 

antecessores dos réus é algo totalmente aleatório e sem registro 

probatório.Dito isso, faculto às partes a indicação de eventuais provas 

que ainda pretendam produzir, sobre o fato exclusivo da ocupação da 

área litigiosa até antes do ajuizamento da presente ação reivindicatória. 

Prazo comum de 10 dias.Requerida a produção de provas, conclusos para 

sua análise. Silentes as partes, conclusos para sentença.Publique-se.Às 

providências.Tapurah/MT, 5 de fevereiro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 25042 Nr: 1318-56.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DWT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:OAB/MT 17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da douta advogada em 

carga com os presentes autos, Dra. Cristiany Dutra Espindola, OAB/MT 

18197/MT, para devolução imediata do feito, visto tratar-se de carga 

rápida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48776 Nr: 944-64.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teofilo Sebastiao da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT0011877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o despacho intimou procurador diverso do atualmente 

habilitado nos autos, impulsiono o feito para nova publicação, em que: " 

Vistos etc. Indefiro, por ora, o pedido de busca de endereço da parte 

requerida, mormente porque é sabido e ressabido que cabe a parte autora 

realizar diligências para localizar o endereço do requerido. Assim, 

compete ao autor promover todas as diligências no sentido de localizar o 

executado não se justificando que o autor transfira integralmente ao 

Judiciário o ônus de localizar o requerido. A intervenção judicial, por meio 

de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos públicos ou empresas 

privadas solicitando informações sobre o endereço do executado, deve 

ser medida excepcional, somente realizada após efetiva comprovação do 

exaurimento das diligências possíveis pelo autor, o que não se deu no 

presente caso. Posto isso, determino seja o autor intimado para, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, realizar as diligências necessárias no sentido de 

localizar o endereço parte requerida, e comprovar nos autos que as 

fizeram, a fim de dar prosseguimento no feito. Ainda, de acordo com o teor 

do art. 778, § 1º, III, do Novo Código de Processo Civil c.c. art. 109 do 

mesmo diploma legal, defiro o pedido de substituição processual em razão 

da cessão de crédito carreado às fls. 37/38.

Desta feita, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para as 

anotações necessárias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem 

conclusos. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52905 Nr: 1030-98.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): JAURI DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias apresentar planilha atualizada 

dos valores devidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52905 Nr: 1030-98.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): JAURI DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação monitória visando o pagamento de soma em dinheiro. 

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento (fls. 33 e 

verso), o devedor não pagou nem ofereceu embargos, consoante se 

extrai do teor da certidão retro.

Nessa toada, não havendo embargos nem pagamento, converto a decisão 

inicial mandamental e de conteúdo positivo em título executivo judicial. 

Igualmente, converto o mandado inicial em mandado executivo (NCPC, Art. 

701, §2°).

E, na forma do §1º do Art. 1.004, do Provimento 41/2016 do CNCGJ/TJMT, 

deverá ser expedido Mandado de Penhora e Avaliação dos bens do 

executado (NCPC, art. 523), constando que o devedor terá o prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação da penhora, para oferecer 

impugnação (NCPC, art. 523, §1º).

A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de 

penhora, cabendo ao exequente, sem prejuízo da imediata intimação do 

executado (art. 841, do CPC), providenciar, para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, 

mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, 

independentemente de mandado judicial (§2º do Art. 1.004, do Provimento 

41/2016 do CNCGJ/TJMT).

Transcorrido o referido prazo sem ter havido impugnação, ou sendo esta 

julgada improcedente, o credor será intimado para manifestar-se se deseja 

adjudicar os bens penhorados, por preço não inferior à avaliação (CPC, 

art. 876). Caso o credor manifeste o desejo de adjudicar os bens 

constritados deverá ser observado o disposto nos parágrafos do referido 

artigo (§3º do Art. 1.004, do Provimento 41/2016 do CNCGJ/TJMT).

 Não realizada a adjudicação dos bens penhorados, o exeqüente deverá 

ser intimado a manifestar-se se deseja promover a alienação dos bens 

constritados por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária, (CPC, art. 880)(§4º do Art. 

1.004, do Provimento 41/2016 do CNCGJ/TJMT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61616 Nr: 200-64.2018.811.0108

 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: ATAVANTES CERVELIN, INES SAVARIS CERVELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESARIO DA SILVA - 

OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De mais a mais, salta aos olhos que pretendem os autores o desfazimento 

de toda relação jurídica e, portanto, de conformidade com o que preconiza 

o art. 292, II, do NCPC o valor da causa deve corresponder ao “valor do 

ato ou o de sua parte controvertida”, o que, in casu, significa dizer que o 

valor da causa aleatoriamente arbitrado em R$ 1.000.000,00 está 

equivocado e deve ser corrigido, não para o montante da dívida faltante e 

sim sobre o valor total da área já que a pretensão é de retomada da 

coisa.Dessarte, corrijo, ex officio, nos moldes do que preconiza o §3º, do 

próprio art. 292, o valor da causa para R$ 2.548.000,00, pelo qual o imóvel 
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foi avaliado noutros autos, como demonstrado pelos próprios 

autores.Além de corrigir o valor da causa, constato às escâncaras, a 

inexistência de plausibilidade e de fundamento no pedido de gratuidade 

judiciária formulado pelos autores, que até jocosamente se intitulam meros 

aposentados, que percebem 1 salário mínimo mensal, como se, somente 

desse contrato, não tivessem já recebido mais de 15.000 sacas de soja 

em pagamento da venda feita, o que soma algo em torno de R$ 

800.000,00/R$ 900.000,00 e revela o quão é imprescindível que as 

pessoas e seus representantes técnicos se convençam da natureza 

essencial dos serviços judiciários.Estamos, às claras, diante de evidente 

hipótese de alguém que possui bens, patrimônio, mas não quer dispender 

dinheiro com custas judiciais, como se o serviço prestado fosse uma 

obrigação estatal gratuita, uma benesse pública, que não possui custos, 

que não tem despesas, que não precisa de recursos par se sustentar. 

Dessarte, determino que os autores juntem suas DIRPF e certidões 

imobiliárias dos cartórios da região, comprovando que não possuem bem 

algum, renda nenhuma, e vivem de sua minguada aposentadoria, como 

afirmado na inicial, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade.Não 

havendo juntada de documentos ou de provas nesse sentido, intimem-se a 

recolher as custas, no prazo de lei, sob pena de cancelamento da 

distribuição.Corrija-se a capa dos autos quanto ao valor da causa....

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41199 Nr: 1766-58.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leocir Paulo Caminski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 Processo n°: 1766-58.2012.811.0108 (Código nº: 41199)AUTOR: 

Ministério Público EstadualRÉU: Leocir Paulo CaminskiAÇÃO PENAL 

VISTOS.Ação penal instaurada em desfavor de Leocir Paulo Caminski 

imputando-lhe a prática do delito tipificado no artigo 12, caput, da Lei nº 

10.826/03.[...]Seguindo nessa premissa, considerando que desde a 

assunção da norma do desarmamento (Lei nº 10.826/03), a restituição de 

arma de fogo apreendida reclama demonstração de registro nos órgãos 

do SINARM - artigo 5º da Lei, e que tal hipótese, evidentemente, não é a 

situação nos autos, bem como que tais apetrechos estão totalmente 

abandonados, em condição absolutamente indesejável e desarrazoada, de 

modo que, mesmo estando devidamente acondicionados estão se 

deteriorando e se tornando imprestáveis para a finalidade que criados e, 

ainda, gerando excessivos encargos à própria administração judiciária, 

nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03 e do Provimento nº 

05/2017-CGJ, DECRETO seus perdimentos em favor da União.Ante ao teor 

do ofício circular nº 001/CMTJ/AMIO/2017, disciplinando os procedimentos 

a serem adotados para destinação de armas e munições apreendidas, 

determino sejam adotadas providências necessárias para coleta dos 

artefatos pelo Comando Militar do Polo Regional de Mutum/MT, com a maior 

brevidade possível, para que de lá sejam encaminhados à destruição ou 

reutilização pelo Exército Brasileiro, na forma da Lei n.º 10.826/2003, 

artigo 25, com a redação dada pela Lei n.º 11.706/2008.No mais, oficie-se 

ao Juízo deprecado solicitando informações sobre o cumprimento da 

missiva.Às providências.Tapurah/MT, 6 de fevereiro de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45268 Nr: 1241-08.2014.811.0108

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Geraldo Rodrigues, Elifaz Ismael de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911

 Processo n°: 1241-08.2014.811.0108 (Código nº: 45268)AUTOR: 

Ministério Público EstadualRÉU: Braz Geraldo Rodrigues e Elifaz Ismael de 

SouzaAÇÃO PENAL VISTOS.Cuida-se de Auto de Prisão em flagrante 

encaminhado pela Delegada de Polícia desta Comarca, noticiando o 

encarceramento de Braz Geraldo Rodrigues e Elifaz Ismael de Souza, por 

força do suposto cometimento do delito tipificado no artigo 14 da Lei nº 

10.826/03 c/c artigo 317 do Código Penal.[...]Seguindo nessa premissa, 

considerando que desde a assunção da norma do desarmamento (Lei nº 

10.826/03), a restituição de arma de fogo apreendida reclama 

demonstração de registro nos órgãos do SINARM - artigo 5º da Lei, e que 

tal hipótese, evidentemente, não é a situação nos autos, bem como que 

tais apetrechos estão totalmente abandonados, em condição 

absolutamente indesejável e desarrazoada, de modo que, mesmo estando 

devidamente acondicionados estão se deteriorando e se tornando 

imprestáveis para a finalidade que criados e, ainda, gerando excessivos 

encargos à própria administração judiciária, nos termos do artigo 25, da 

Lei 10.826/03 e do Provimento nº 05/2017-CGJ, DECRETO seus 

perdimentos em favor da União.Ante ao teor do ofício circular nº 

001/CMTJ/AMIO/2017, disciplinando os procedimentos a serem adotados 

para destinação de armas e munições apreendidas, determino sejam 

adotadas providências necessárias para coleta dos artefatos pelo 

Comando Militar do Polo Regional de Mutum/MT, com a maior brevidade 

possível, para que de lá sejam encaminhados à destruição ou reutilização 

pelo Exército Brasileiro, na forma da Lei n.º 10.826/2003, artigo 25, com a 

redação dada pela Lei n.º 11.706/2008.Certificado o integral cumprimento 

das determinações judiciais, translade-se as cópias necessárias ao 

respectivo inquérito policial (cód. 49984). Oportunamente, 

arquive-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Tapurah/MT, 6 de fevereiro de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40486 Nr: 955-98.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA NEVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 955-98.2012.811.0108 (Código nº: 40486)AUTOR: Ministério 

Público EstadualRÉU: João Batista Neves de PaulaAÇÃO PENAL 

VISTOS.Ação penal instaurada em desfavor de João Batista Neves de 

Paula imputando-lhe a prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, II, do 

Código Penal, na forma do artigo 14, II, do mesmo Códex e artigos 12 e 15 

da Lei nº 10.826/03.[...]Seguindo nessa premissa, considerando que 

desde a assunção da norma do desarmamento (Lei nº 10.826/03), a 

restituição de arma de fogo apreendida reclama demonstração de registro 

nos órgãos do SINARM - artigo 5º da Lei, e que tal hipótese, 

evidentemente, não é a situação nos autos, bem como que tais apetrechos 

estão totalmente abandonados, em condição absolutamente indesejável e 

desarrazoada, de modo que, mesmo estando devidamente acondicionados 

estão se deteriorando e se tornando imprestáveis para a finalidade que 

criados e, ainda, gerando excessivos encargos à própria administração 

judiciária, nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03 e do Provimento nº 

05/2017-CGJ, DECRETO seus perdimentos em favor da União.Ante ao teor 

do ofício circular nº 001/CMTJ/AMIO/2017, disciplinando os procedimentos 

a serem adotados para destinação de armas e munições apreendidas, 

determino sejam adotadas providências necessárias para coleta dos 

artefatos pelo Comando Militar do Polo Regional de Mutum/MT, com a maior 

brevidade possível, para que de lá sejam encaminhados à destruição ou 

reutilização pelo Exército Brasileiro, na forma da Lei n.º 10.826/2003, 

artigo 25, com a redação dada pela Lei n.º 11.706/2008.No mais, 

considerando ser de conhecimento deste magistrado que o perito 

nomeado não atua mais nesta região, nomeio em substituição o perito 

Evandro Costa Ribeiro, que poderá ser localizado no PFS I, desta 

municipalidade.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Tapurah/MT, 6 de fevereiro de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45311 Nr: 1278-35.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI ROQUE PONTES, ADEMIR RIBEIRO DOS 

SANTOS, Geraldo Félix da Silva, Glaucia Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 
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OAB:MT 9.601-B, Claudio Birck - OAB:MT 10.093, Felix Lopes 

Fernandes - OAB:10420 MS, Paulo Roberto Gomes dos Santos - 

OAB:13.025

 Processo n°: 1278-35.2014.811.0108 (Código nº: 45311)

AUTOR: Ministério Público Estadual

 RÉU: Glaucia Maria dos Santos

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Ciente da r. decisão prolatada pela Primeira Câmara Criminal do Sodalício 

estadual, que anulou o julgamento popular da acusada Glaucia Maria dos 

Santos, por entender que os jurados apresentaram respostas 

contraditórias na quesitação formulada.

Por essas razões, determino a intimação da acusação e da defesa para 

manifestarem-se nos termos do artigo 422 do CPP, indicando, de modo 

justificado, as provas que pretendem produzir em plenário, em especial, as 

de natureza testemunhal, para a otimização dos atos judiciais e maior 

celeridade do julgamento.

Designo, desde já, sessão de julgamento perante o Egrégio Tribunal 

Popular do Júri para o dia 13 de março de 2018, às 08:30 horas.

Com relação ao pedido de permissão de saída temporária formulado pelo 

reeducando Geraldo Felix da Silva (fl. 1.162/1.164), a teor do que 

prescreve o artigo 123 da LEP, tal solicitação deverá ser dirigida ao juiz da 

execução da Comarca de Arenápolis/MT, local em que está acautelado 

para cumprimento da pena que lhe fora fixada, razão porque, nada há 

para ser deliberado.

 Procedam-se às intimações necessárias e demais providências 

pertinentes.

Tapurah/MT, 6 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20344 Nr: 1364-50.2007.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gonçalves de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Processo n°: 1364-50.2007.811.0108 (Código nº: 20344)AUTOR: 

Ministério Público EstadualRÉU: Antonio Gonçalves de QueirozAÇÃO 

PENAL VISTOS.Ação penal instaurada em desfavor de Antonio Gonçalves 

de Queiroz imputando-lhe a prática dos delitos tipificados no artigo 171, 

caput, do Código Penal, na forma consumada e tentada (art. 14, II, CP), c/c 

artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03.[...]Doutro lado, permanecem 

apreendidos nestes autos armas e munições (fl. 21), desde o dia 

05/11/2007, totalmente abandonados, em condição absolutamente 

indesejável e desarrazoada, de modo que, mesmo estando devidamente 

acondicionados estão se deteriorando e se tornando imprestáveis para a 

finalidade que criados e, ainda, gerando excessivos encargos à própria 

administração judiciária, razão porque, nos termos do artigo 25, da Lei 

10.826/03 e do Provimento nº 05/2017-CGJ, DECRETO seus perdimentos 

em favor da União.Ante ao teor do ofício circular nº 001/CMTJ/AMIO/2017, 

disciplinando os procedimentos a serem adotados para destinação de 

armas e munições apreendidas, determino sejam adotadas providências 

necessárias para coleta dos artefatos pelo Comando Militar do Polo 

Regional de Mutum/MT, com a maior brevidade possível, para que de lá 

sejam encaminhados à destruição ou reutilização pelo Exército Brasileiro, 

na forma da Lei n.º 10.826/2003, artigo 25, com a redação dada pela Lei 

n.º 11.706/2008.Cumprida a determinação anterior, tornem os autos 

conclusos para prolação de sentença.Às providências.Tapurah/MT, 6 de 

fevereiro de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40148 Nr: 599-06.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI MEINERZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 Processo n°: 599-06.2012.811.0108 (Código nº: 40148)AUTOR: Ministério 

Público EstadualRÉU: Neri MeinerzAÇÃO PENAL VISTOS.Ação penal 

instaurada em desfavor de Neri Meinerz imputando-lhe a prática dos 

delitos tipificados no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98 c/c artigo 

12, caput, da Lei nº 10.826/03.[...]Seguindo nessa premissa, considerando 

que desde a assunção da norma do desarmamento (Lei nº 10.826/03), a 

restituição de arma de fogo apreendida reclama demonstração de registro 

nos órgãos do SINARM - artigo 5º da Lei, e que tal hipótese, 

evidentemente, não é a situação nos autos, bem como que tais apetrechos 

estão totalmente abandonados, em condição absolutamente indesejável e 

desarrazoada, de modo que, mesmo estando devidamente acondicionados 

estão se deteriorando e se tornando imprestáveis para a finalidade que 

criados e, ainda, gerando excessivos encargos à própria administração 

judiciária, nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03 e do Provimento nº 

05/2017-CGJ, DECRETO seus perdimentos em favor da União.Ante ao teor 

do ofício circular nº 001/CMTJ/AMIO/2017, disciplinando os procedimentos 

a serem adotados para destinação de armas e munições apreendidas, 

determino sejam adotadas providências necessárias para coleta dos 

artefatos pelo Comando Militar do Polo Regional de Mutum/MT, com a maior 

brevidade possível, para que de lá sejam encaminhados à destruição ou 

reutilização pelo Exército Brasileiro, na forma da Lei n.º 10.826/2003, 

artigo 25, com a redação dada pela Lei n.º 11.706/2008.No mais, abra-se 

vista ao acusado para apresentação de alegações finais, na forma de 

memoriais, no prazo legal.Após, tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença.Às providências.Tapurah/MT, 6 de fevereiro de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42940 Nr: 1915-20.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Locatelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odilo Hilario Lermen - 

OAB:OAB/SC-2.810

 Processo n°: 1915-20.2013.811.0108 (Código nº: 42940)AUTOR: 

Ministério Público EstadualRÉU: Adilson LocatelliAÇÃO PENAL 

VISTOS.Ação penal instaurada em desfavor de Adilson Lacatelli 

imputando-lhe a prática do delito tipificado no artigo 16, caput, da Lei nº 

10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).[...]Ante ao teor do 

ofício circular nº 001/CMTJ/AMIO/2017, disciplinando os procedimentos a 

serem adotados para destinação de armas e munições apreendidas, 

determino sejam adotadas providências necessárias para coleta dos 

artefatos pelo Comando Militar do Polo Regional de Mutum/MT, com a maior 

brevidade possível, para que de lá sejam encaminhados à destruição ou 

reutilização pelo Exército Brasileiro, na forma da Lei n.º 10.826/2003, 

artigo 25, com a redação dada pela Lei n.º 11.706/2008.No mais, 

verifica-se que o acusado, devidamente intimado para constituir novo 

causídico para apresentação de alegações finais, quedou-se inerte, 

estando indefeso nos autos.O direito de defesa é fundamental no Estado 

Democrático de Direito, se tratando de responsabilidade é inegociável ou 

inarredável, de modo que, mesmo possuindo condição financeira para 

suportar o ônus, é necessária a nomeação de advogado dativo para lhes 

representar.Nessa situação, ante ao contido no art. 396-A, § 2º, do CPP, 

nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para patrocinar sua a defesa 

técnica, oportunidade em que deverá lhe ser concedida vista para 

manifestação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.Tapurah/MT, 6 de fevereiro de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47290 Nr: 155-65.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PRIORI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483

 Processo n°: 155-65.2015.811.0108 (Código nº: 47290)AUTOR: Ministério 
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Públ ico Estadual  RÉU:  Fernando Pr ior i  Zanat taAÇÃO 

PENALVISTOS.Trata-se de ação penal pública, ajuizada pelo Ministério 

Público estadual em face de Fernando Priori Zanatta, imputando-lhe a 

prática do delito tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.A Defesa 

apresentou resposta à acusação às fls.53/56, postulando por sua 

absolvição, alegando, em síntese, excludente de ilicitude por estado de 

necessidade e erro de proibição, a ausência de laudo pericial técnico da 

arma apreendida, bem como pugnou pela substituição de eventual pena 

privativa de liberdade em restritiva de direitos.[...]No mais, a simples 

narrativa resumida da resposta à acusação já permite aquilatar que, em 

verdade, as matérias apontadas pelo réu em sua defesa dizem respeito ao 

próprio meritum causae, que, por evidente, somentem podem ser 

valoradas e dimensionadas após a ampla e exauriente instrução 

processual.Assim sendo, não estando configuradas nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária disposta no art. 397 do Código de 

Processo Penal, determino o prosseguimento da ação penal, designando 

audiência de instrução para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 

13h30min.Na audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela 

Acusação e pela Defesa, bem como interrogado o acusado.Proceda-se a 

intimação do Ministério Público, do acusado e da Defesa. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 6 de fevereiro de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 15620 Nr: 237-48.2005.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eutália Soares Borges - 

OAB:OAB/CE-18486, José de Anchieta Borges - OAB:OAB/CE-11.854

 Processo n°: 237-48.2005.811.0108 (Código nº: 15620)

AUTOR: Ministério Público Estadual

RÉU: Ademir José da Silva

AÇÃO PENAL

 VISTOS.

Considerando o teor do Ofício Circular n°. 116/2017-GAB-03, bem como do 

Provimento n°. 05/2017, passo à análise da possibilidade de destruição do 

armamento apreendido nestes autos.

A teor do disposto na Lei 10.826/2003, as armas de fogo apreendidas, 

após a elaboração do laudo pericial, quando não mais interessarem à 

persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública.

No caso em apreço, verifico que apesar das armas e munições 

apreendidas nestes autos terem sido submetidas a perícia preliminar, não 

foram encaminhadas para elaboração de laudo definitivo.

Nesses moldes, determino sejam adotadas as providências necessárias 

para remessa das armas e munições apreendidas nestes autos à POLITEC 

para realização de perícia técnica oficial.

 Cumprida a determinação anterior, intimem-se as partes, ainda que por 

edital, para se manifestarem sobre o laudo pericial e o interesse na 

restituição do apetrecho, apresentando, no mesmo ato, os respectivos 

registros, sob pena de perdimento.

Não havendo interesse, ou ainda, decorrido o prazo sem manifestação, 

DECRETO, desde já, o perdimento em favor da União das armas de fogo e 

munições apreendidas, que deverão ser encaminhadas ao Comando do 

Exército para destruição.

Sem prejuízo, até que se decida quanto à sua destinação final, nos termos 

do art. 3º do Provimento 05/2017-CGJ, determino que a arma de fogo 

apreendida seja encaminhada à Delegacia de Polícia desta urbe, mediante 

requisição de escolta à Polícia Militar local.

No mais, oficie-se ao Juízo deprecado solicitando informações sobre o 

cumprimento da missiva de fls. 170.

Às providências.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 6 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23610 Nr: 1460-94.2009.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Vitorino da Rocha, Valmir Pahim 

Ferreira, PEDRO DOMINGOS DA SILVA, Marcelo Tadeu da Silva Teixeira, 

TANIA REGINA DE MELLO ROSSI, PAULO DE OLIVEIRA, ODIR JOSÉ TURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 15.304

 Processo n°: 1460-94.2009.811.0108 (Código nº: 23610)

AUTOR: Ministério Público Estadual

RÉU: Sidney Vitorino da Rocha e outros

AÇÃO PENAL

 VISTOS.

Considerando o teor do Ofício Circular n°. 116/2017-GAB-03, bem como do 

Provimento n°. 05/2017, passo à análise da possibilidade de destruição do 

armamento apreendido nestes autos.

A teor do disposto na Lei 10.826/2003, as armas de fogo apreendidas, 

após a elaboração do laudo pericial, quando não mais interessarem à 

persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública.

No caso em apreço, verifico que apesar das armas e munições 

apreendidas nestes autos terem sido submetidas a perícia preliminar, não 

foram encaminhadas para elaboração de laudo definitivo.

Nesses moldes, determino sejam adotadas as providências necessárias 

para remessa das armas e munições apreendidas nestes autos à POLITEC 

para realização de perícia técnica oficial.

 Cumprida a determinação anterior, intimem-se as partes, ainda que por 

edital, para se manifestarem sobre o laudo pericial e o interesse na 

restituição do apetrecho, apresentando, no mesmo ato, os respectivos 

registros, sob pena de perdimento.

Não havendo interesse, ou ainda, decorrido o prazo sem manifestação, 

DECRETO, desde já, o perdimento em favor da União das armas de fogo e 

munições apreendidas, que deverão ser encaminhadas ao Comando do 

Exército para destruição.

Sem prejuízo, até que se decida quanto à sua destinação final, nos termos 

do art. 3º do Provimento 05/2017-CGJ, determino que a arma de fogo 

apreendida seja encaminhada à Delegacia de Polícia desta urbe, mediante 

requisição de escolta à Polícia Militar local.

No mais, abra-se vista ao Ministério Público para indicação do endereço 

atualizado do acusado Marcelo Tadeu da Silva Teixeira.

Às providências.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 6 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61111 Nr: 3043-36.2017.811.0108

 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: ADELINA ROQUE DE SANTANA COSTA, Marijania da 

Silva Amaral Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3043-36.2017.811.0009 (Código nº: 61111)

REQUERENTE: Adelina Roque de Santana Costa

ALVARÁ JUDICIAL

VISTOS.

Adelina Roque de Santana Costa, incapaz, neste ato representada por 

sua curadora, Marijania da Silva Amaral Costa, ajuizou pedido de alvará 

judicial para venda de imóvel residencial, localizado na Rua dos Pinahis, 

quadra 23-A, Lote 28, Casa nº 248, bairro São Cristóvão, com área total 

construída de 33,64m2.

Aduz a requerente que desde o falecimento do seu cônjuge, em 

02/12/2014, reside com seu filho, Marcelo Santana Costa, e que possui 

como única fonte de renda benefício assistencial LOAS, no valor de um 

salário mínimo mensal, porém, ainda assim, necessitou contrair 
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empréstimos para possibilitar sua mantença e, objetivando satisfazer tais 

obrigações, necessita vender seu imóvel.

Relata, ainda, que neste ano receberá de sua genitora doação de um 

pequeno terreno, localizado no município de Colniza, onde pretende 

investir parte do valor da venda do imóvel e, posteriormente, fixar moradia.

Afirma, por fim, que já possui comprador para o imóvel e que irá alienar o 

bem pela quantia de R$ 30.000,00, conforme valor declarado no 

requerimento do Departamento de Tributação do Município.

A fim de viabilizar a análise do pedido formulado, sobretudo se a proposta 

de compra apresentada condiz com os interesses da curatelada, intime-se 

a requerente, via DJE, para nos termos dos artigos 321 do Código de 

Processo Civil, emendar a inicial, juntando matrícula atualizada e laudo de 

avaliação do imóvel e extrato bancário indicando todos os empréstimos 

realizados em nome da curatelada, com a respectiva planilha de evolução 

do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, determino a realização de estudo psicossocial na residência 

da requerente, a ser realizada pela equipe multidisciplinar do Juízo.

Após, tratando-se de interesse de incapaz, abra-se vista ao Ministério 

Público.

Às providências.

Tapurah/MT, 6 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41249 Nr: 30-68.2013.811.0108

 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: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARNAUBA E CIA LTDA - LEAO MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:OAB/MT 8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, conheço dos embargos de declaração mas nego-lhes 

provimento, por inexistir qualquer omissão ou contradição a ser sanada no 

caso em tela.Transitada em julgado, arquive-se após o pagamento integral 

das custas.Às providências.Tapurah, (MT),06 de fevereiro de 2018. 

FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60086 Nr: 2390-34.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES EVANGELISTA DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Rodrigues de 

Freitas - OAB:MT 18.267

 Processo n°: 2390-34.2017.811.0108 (Código nº: 60086)

AUTOR: Ministério Público Estadual

 RÉU: Jones Evangelista de Souza Pereira

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Ante a inércia da POLITEC em encaminhar o laudo pericial requerido nos 

autos em apenso (Cód. 57539), reitere-se o expediente, assinalando que o 

não atendimento à determinação judicial no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, ensejará responsabilização criminal, sem prejuízo das 

medidas cíveis e administrativas cabíveis.

Cumprida a determinação anterior, abra-se vista à Acusação e, após, à 

Defesa para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

Caso contrário, tornem os autos conclusos para revisão do decreto 

prisional do acusado.

Às providências.

Tapurah/MT, 6 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54863 Nr: 2089-24.2016.811.0108

 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: Geni Maria Piaia Brizot, JANDIR ANTONIO BRISOT, 

MARLETE BARELLA BRISOT, Jorge Luiz Brizot, Mara Lucia Vian Brizot, 

Gélson Joel Simon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Fertilizantes S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON JOEL SIMON - 

OAB:16971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 2.152-B

 Desse modo, conheço dos embargos e dou-lhes provimento, para 

reconhecer o erro de premissa no caso vertente, anulando a sentença 

objurgada bem como os atos que a sucederam, e, já havendo 

apresentação de resposta pela embargada, determino a intimação dos 

embargantes de terceiro para que se manifestem, querendo, sobre a 

contestação e seus documentos, e, caso entendam necessário, já 

apresentem o rol de provas que ainda pretendam produzir no caso em 

tela.Rejeito, por óbvio, os pedidos de cumprimento de sentença 

verbalizados pelo advogado dos autores da ação incidental, posto que 

anulada a sentença em que se fundava.P.R.I.C.Adotem-se as providencias 

necessárias ao cumprimento integral da decisão.Tapurah/MT, 6 de 

fevereiro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24178 Nr: 452-48.2010.811.0108

 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: Celito Barazetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVINO LUIZ SETTE, LUCIANO ARMANDO 

SETTE, Gustavo Alexandre Arena Coelho, ALCEU RODRIGUES AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950, 

Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 8856

 Por conseguinte, não conheço dos aclaratórios, por ausência de 

interesse/utilidade na prestação jurisdicional reclamada, extinguindo o 

recurso sem apreciar seu mérito.Publique-se.Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao Sodalício ante a interposição de recurso de 

apelação pelo autor/embargado.Às providências.Tapurah, 06 de fevereiro 

de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000258-84.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECI VAZ DOS SANTOS (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: 

1000258-84.2017.8.11.0108 REQUERENTE: WALDECI VAZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

ROGER FERNANDES OAB: MT 8343A-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: 16:20 , 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
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Processo Número: 1000259-69.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS LOPES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000259-69.2017.8.11.0108 REQUERENTE: JOSIAS LOPES LIMA 

REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Impulsiono os autos para promover a intimação da parte 

autora, por seu procurador, Advogado: ROGER FERNANDES OAB: MT 

8343A-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: 16:40 

, 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: 1000238-93.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE BATISTA (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: 

1000238-93.2017.8.11.0108 REQUERENTE: ARIANE BATISTA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, 

por seu procurador, Advogado: ROGER FERNANDES OAB: MT 8343A-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: 13/03/2018 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: 1000231-04.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

HEDVAN MARQUES DOS SANTOS (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: 

1000231-04.2017.8.11.0108 REQUERENTE: HEDVAN MARQUES DOS 

SANTOS 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: 13/03/2018 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: 1000231-04.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

HEDVAN MARQUES DOS SANTOS (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: 

1000231-04.2017.8.11.0108 REQUERENTE: HEDVAN MARQUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

ROGER FERNANDES OAB: MT 8343A-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: 13/03/2018 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: 1000222-42.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARTINS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000222-42.2017.8.11.0108 REQUERENTE: BENEDITO MARTINS FILHO 

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, bem como do 

advogado da parte ré, Advogado: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES, OAB: 11.065-A, Endereço: DESCONHECIDO, para 

comparecerem a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de 

Conciliação Data: 13/03/2018 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000260-54.2017.8.11.0108

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 S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000260-54.2017.8.11.0108 REQUERENTE: VALDINEIA MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte requerida, por seu procurador, Advogado: 

MAURO PAULO GALERA MARI OAB: MT0003056A Endereço: rua das 

palmeiras , 300, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 , 

para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de 

Conciliação Data: 13/03/2018 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: 1000260-54.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000260-54.2017.8.11.0108 REQUERENTE: VALDINEIA MOREIRA DA 

SILVA 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: 13/03/2018 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: 1000261-39.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL DOS SANTOS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000261-39.2017.8.11.0108 REQUERENTE: LORIVAL DOS SANTOS 

SALES REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, Advogado: ROGER FERNANDES OAB: MT 8343A-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: 13/03/2018 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: 1000262-24.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000262-24.2017.8.11.0108 REQUERENTE: BENEDITA CONCEIÇÃO DO 

ESPÍRITO SANTO REQUERIDO: CLARO TV 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: 13/03/2018 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: 1000263-09.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000263-09.2017.8.11.0108 REQUERENTE: FERNANDA MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Impulsiono os autos para promover a intimação da parte 

autora, por seu procurador, Advogado: ROGER FERNANDES OAB: MT 

8343A-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: 13/03/2018 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: 1000266-61.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO REGINATTO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000266-61.2017.8.11.0108 REQUERENTE: LUCIANO AUGUSTO 

MONTEIRO DE SOUZA REQUERIDO: ROGERIO REGINATTO Impulsiono os 

autos para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

Advogado: CLAUDIO BIRCK OAB: MT 10.093-A Endereço: 04 de julho, 

1631, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78573-000, para comparecer a 

audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 

13/03/2018 Hora: 16:00, a se realizar na sede deste Juizado Especial da 

Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 21493 Nr: 884-38.2008.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elpidio Fleck Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMAR COSTA DA SILVA

 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: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B

 Considerando que a publicação anterior intimou advogado diverso do 

atual procurador nos autos, impulsiono o feito para promover nova 

publicação, em que: "Vistos etc. Em que pese a penhora havida (fls. 

21/22), não há matrícula do imóvel anexada aos autos. E, nos termos da 

legislação processual civil em vigor, a penhora de imóvel, 

independentemente de onde se localize, quando apresentada certidão da 

respectiva matrícula, será realizada por termo nos autos (§1º, do Art. 845, 

do NCPC). Os atos de constrição serão averbados separadamente na 

matrícula do imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito 

e do objeto sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a 

publicidade da responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e 

pela obrigação que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do NCPC). 

Intime-se, pois, o exequente, para providenciar a matrícula e a 

consequente averbação da penhora do imóvel, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, à avaliação (decisão de fl. 75).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58053 Nr: 1196-96.2017.811.0108

 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: João José Dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elpidio Fleck Machado, ROSEMAR COSTA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, Rafaela Calgaro - OAB:MT 9.403-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte embargada 
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quanto ao conteúdo da r. decisão em que: "Vistos etc. Recebo os 

embargos para discussão determinando a suspensão da medida 

constritiva sobre 04 (quatro) hectares, ou seja, 50% (cinquenta por cento) 

da área discriminada nos autos de execução apensa (Art. 678, NCPC). 

Certifique-se na execução apensa. Citem-se os embargados para 

contestarem, em 15 dias (Art. 679, NCPC), consignando-se que, não 

sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pelo embargante (Art. 344, NCPC). A citação será feita na 

pessoa do advogado dos embargados, salvo no caso contido no Art. 677, 

§3º do NCPC. Às providências.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57293 Nr: 40-79.2016.811.0085

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG, BANCO RURAL DE 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes requeridas, para que efetue, no prazo 

de 05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ - 592,77 (quinhentos e noventa e dois reais e setenta e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 37-40. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais e 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 

protocolizar a guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do 

Norte, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55092 Nr: 232-46.2015.811.0085

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILVO BOMBARDA ZANCHETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

507,55 quinhentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 38. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

- PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

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 protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33252 Nr: 761-80.2006.811.0085

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDON TEMPONI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON PRIETO L. DAROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINO VALDIR DE OLIVIERA 

MACEDO - OAB:MT-3499B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVALDO ALVES MENEZES 

- OAB:4271/MT, VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 Nos termos do art 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

454,85 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 101. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais e 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 

protocolizar a guia(paga)no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do 

Norte, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37884 Nr: 444-43.2010.811.0085

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS AG. COM. DE 

SAÚDE E AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, VALTENIR LUIZ PEREIRA, 

ADACSE/MT - ASSOC. DOS AGENTES COM. DE SAÚDE E ENDEMIAS DO 

ESTAD0 DE MATO GROSSO, DINORÁ MAGALHÃES ARCANJO DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT, KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - OAB:OAB/MT 5.638, 

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:OAB/RO 2.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

519,89 (quinhentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 1010-1012. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

e 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 protocolizar a guia paga 

no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54024 Nr: 952-47.2014.811.0085

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIDASIO RODRIGUES NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN 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

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerida, acerca do Recurso de Apelação Adesivo, juntado ás fls. 

151-161 dos autos, bem como, para querendo apresentar as 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 62524 Nr: 1361-18.2017.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANI CARDOSO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JAKIMIU - 

OAB:56.946-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que passo a INTIMAR o advogado da parte autora 

acerca do despacho/decisão de fl. 111 a seguir transcrito: "Vistos. 

Intimem-se as testemunhas ADABILIO CESTARI e CELSO BIGUELINI para 

comparecerem à audiência, a ser realizada nesta Comarca de Terra Nova 

do Norte/MT, no dia 28/02/2018, às 16:00 horas, face a ausência de data 

anterior na pauta. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo de cópia o 

mandado. Sem prejuízo, oficie-se a Comarca Deprecante prestando as 

informações da distribuição e da data designada para a audiência. Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33345 Nr: 836-22.2006.811.0085

 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: LUIZINHO DE OLIVEIRA, MARIA FRANCIEDNA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCTAVIO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS 

BOSQUETTI, MARIA FRANCIANA DEODATO BOSQUETTI, ALBINO 

BEDNARZ, BERTO GRANDO, AURÉLIO LORENSSETTI, ANTONIO PEREIRA 

DOS SANTOS FILHO, ONEIDA DA SILVA LIMA, MAURICIO MACHADO, 

ZENILDA FLORÊNCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:6369-E, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - OAB:3036-MT, 

LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR FOGAÇA DOS 

SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

1.157,72 (mil cento e cinquenta e sete reais e stenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 94. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

e 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 protocolizar a guia paga 

no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37885 Nr: 445-28.2010.811.0085

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL ARBO SPINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTARY CLUB MATO GROSSO, NELSON 

PEREIRA LOPES, ROTARY CLUB TERRA NOVA DO NORTE, VALTER 

KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ALVES PASCHOAL - 

OAB:12397/MT, TULIO CESAR ZAGO - OAB:12737/MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

678,20 (seiscentos e setenta e oito reais e vinte centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 159. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

- PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

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 protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37923 Nr: 483-40.2010.811.0085

 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: RAQUEL ARBO SPINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTARY CLUB MATO GROSSO, NELSON 

PEREIRA LOPES, ROTARY CLUB TERRA NOVA DO NORTE, VALTER 

KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ALVES PASCHOAL - 

OAB:12397/MT, TULIO CESAR ZAGO - OAB:12737/MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

940,85 (novecentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 19/192. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

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 protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36006 Nr: 19-50.2009.811.0085

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDON TEMPONI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRO MASSUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINO VALDIR DE OLIVIERA 

MACEDO - OAB:MT-3499B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 

- OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, 

VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

485,73 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 101. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

e 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 caso houver. O sistema vai gerar 

um Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37884 Nr: 444-43.2010.811.0085

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS AG. COM. DE 

SAÚDE E AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, VALTENIR LUIZ PEREIRA, 

ADACSE/MT - ASSOC. DOS AGENTES COM. DE SAÚDE E ENDEMIAS DO 

ESTAD0 DE MATO GROSSO, DINORÁ MAGALHÃES ARCANJO DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT, KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - OAB:OAB/MT 5.638, 

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:OAB/RO 2.062
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

519,89 (quinhentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 1010-1012. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ - 387,81 ( Trezentos e oitenta e 

sete reias e oitenta e um centavos) para custas e R$ - 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e 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 protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33345 Nr: 836-22.2006.811.0085

 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: LUIZINHO DE OLIVEIRA, MARIA FRANCIEDNA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCTAVIO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS 

BOSQUETTI, MARIA FRANCIANA DEODATO BOSQUETTI, ALBINO 

BEDNARZ, BERTO GRANDO, AURÉLIO LORENSSETTI, ANTONIO PEREIRA 

DOS SANTOS FILHO, ONEIDA DA SILVA LIMA, MAURICIO MACHADO, 

ZENILDA FLORÊNCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:6369-E, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - OAB:3036-MT, 

LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR FOGAÇA DOS 

SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

1.157,72 (mil cento e cinquenta e sete reais e stenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 94. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ - 578,86 ( quinhentos e setenta e oito 

reais e oitenta e seis centavos) para custas e R$ - 578,86 ( quinhentos e 

setenta e oito reais e oitenta e seis centavos) para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais e 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 

protocolizar a guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do 

Norte, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37923 Nr: 483-40.2010.811.0085

 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: RAQUEL ARBO SPINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTARY CLUB MATO GROSSO, NELSON 

PEREIRA LOPES, ROTARY CLUB TERRA NOVA DO NORTE, VALTER 

KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ALVES PASCHOAL - 

OAB:12397/MT, TULIO CESAR ZAGO - OAB:12737/MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

940,85 (novecentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos) a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 191/192. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ - 511,95 ( quinhentos e onze reais e 

noventa e cinco centavos) para custas e R$ - 428,90(quatrocentos e vinte 

e oito reais e noventa centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e 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 protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55092 Nr: 232-46.2015.811.0085

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILVO BOMBARDA ZANCHETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

507,55 quinhentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 38. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ - 387,25 ( Trezentos e oitenta e sete reais e 

vnte e cinco centavos) para custas e R$ - 120,30(cento e vinte reais e 

trinta centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

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 protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57293 Nr: 40-79.2016.811.0085

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG, BANCO RURAL DE 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes requeridas, para que efetue, no prazo 

de 05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ - 592,77 (quinhentos e noventa e dois reais e setenta e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 37-40. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ - 387,25 ( Trezentos 

e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) para custas e R$ - 

205,52(duzentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos) para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 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 protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37885 Nr: 445-28.2010.811.0085

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL ARBO SPINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTARY CLUB MATO GROSSO, NELSON 

PEREIRA LOPES, ROTARY CLUB TERRA NOVA DO NORTE, VALTER 

KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ALVES PASCHOAL - 

OAB:12397/MT, TULIO CESAR ZAGO - OAB:12737/MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

678,20 (seiscentos e setenta e oito reais e vinte centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 159. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ - 369,03 (trezentos e sessenta e nove reais 

e três centavos) para custas e R$ - 309,17(trezentos e nove reais e 

dezessete centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

- PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

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 protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50200 Nr: 94-84.2012.811.0085

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:OAB/MT 15.090/O, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA KEMPER - 

OAB:OAB/MT 3596-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

200,30 (duzentos reais e trinta centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de fls. 33/34. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

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, caso houver taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51145 Nr: 1088-15.2012.811.0085

 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: MARCIELENE DE OLIVEIRA, CDDOC, CLAUDILENE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

459,33 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 30/31. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e 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, caso houver taxa. O 

sistema vai gerar um Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra 

Nova do Norte, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 39515 Nr: 1211-52.2008.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.G. INDUSTRIA DE COMÉRCIO DE MADEIRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

519,99 (quinhentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 32. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ - 387,88 ( trezentose oitenta e sete reais e 

oitenta e oito centavos) para custas e R$ - 132,11(cento e trinta e dois 

reais e onze centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

- PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

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 protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50684 Nr: 601-45.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDDC, FM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

520,31 (quinhentos e vinte reais e trinta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 25. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ - 388,12 ( trezentos e oitenta e oito reais e 

doze centavos) para custas e R$ - 132,19(cento e trinta e dois reais e 

dezenove centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

- PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

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 protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32182 Nr: 853-92.2005.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, Liliane Casadei - OAB:6989/MT, Neuma Terezinha 

Cielo Mânica - OAB:OAB/MT 3.508-B

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

2.682,86 (dois mil e seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 

217/218. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ - 1.341,43 ( 

mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos) para 

custas e R$ - 1.341,43(mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta e 

três centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

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 protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50405 Nr: 309-60.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBD, ABK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

520,31 (quinhentos e vinte reais e trinta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 56. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ - 388,12 ( trezentos e oitenta e oito reais e 

doze centavos) para custas e R$ - 132,19(cento e trinta e dois reais e 

dezenove centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

- PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

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 protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57199 Nr: 851-97.2015.811.0077

 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: HBdC, CEBdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DA SILVA 

CARDOSO - OAB:19774/O

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Carlos Eduardo Bringsken da 

Cruz da Silva, devidamente representado pela sua genitora Helouyse 

Bringsken da Cruz, em face de Leandro Coelho da Silva, ambos 

devidamente qualificados, relatando, em suma, que é filho do demandado, 

e que não recebem qualquer auxílio paterno.

Requereu a citação do réu para que, ao final, seja condenado ao 

pagamento de alimentos que, desde já, requer sejam fixados em 50% do 

salário mínimo ou 30% dos rendimentos do requerido, se este for maior.

Devidamente citado o requerido deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar contestação.

É o Relatório. Decido.

Objetiva o autor, pela sua representante, a condenação do requerido ao 

pagamento de pensão alimentícia em favor do menor.

O requerido devidamente citado deixou contestar a presente ação, o que 

gera a revelia, nos termos do art. 344 do NCPC.

Aos genitores cabe a obrigação de promover a subsistência da prole de 

maneira a garanti-lhes uma vida digna. Logo entendo, que o réu DEVE 

proporcionar os alimentos ao menor, e ainda, diante da incidência do 

instituto da revelia, deve o requerido pagar os valores referentes à 

prestação alimentícia ao requerente, na forma intentada na exordial.

Ainda ressalto que a inaplicação dos efeitos da revelia, quando se trata de 

direitos indisponíveis, atinge tão somente os alimentados, quando o 

resultado da demanda pode lhes causar prejuízos.

Acerca da aplicação dos efeitos da revelia em desfavor do alimentante, 

consigno que é perfeitamente cabível, devendo, no entanto, o Juiz 

verificar o binômio possibilidade-necessidade quando for majorar o valor 

dos alimentos devidos, buscando não analisar somente para as 

necessidades de quem pede, mas também para a possibilidade de quem 

deve pagar, a fim de preservar o equilíbrio da relação, evitando onerar em 

demasia o alimentante revel.

Nesse sentido, insta salientar a decisão do Eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso acerca do tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - 

LIMINAR - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE - 

ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE – DECISÃO 

CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. A rigor do artigo 1.694, § 1º do 

Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com 

base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às 

necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras 

do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o 

mesmo. (AI 182303/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/05/2016, Publicado no DJE 

13/05/2016)”

Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido 

a pagar ao autor o valor mensal de 50% do salário mínimo vigente no país, 

além de 50% das despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 

10 de cada mês seguinte à data da citação, a título de alimentos.

 Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerido, estes 

fixados em R$ 500,00.

Transitado em julgado, arquive-se. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Requerida para 

ciência e providência, conforme determinado em despacho retro. Prazo de 

20 dias, em conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57199 Nr: 851-97.2015.811.0077

 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: HBdC, CEBdCS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DA SILVA 

CARDOSO - OAB:19774/O

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso de prazo para resposta do réu.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63647 Nr: 173-77.2018.811.0077

 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: Cofepar - Comercio de Ferragens e Parafusos EIRELI, 

Reinaldo Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulista Business Comercio, Importacao e 

Exportacao de Produtos Eletricos S/A, Fundo de Investimento em Direitos 

Creditorios EXODUS CONFIRME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cambial c/c 

Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada 

por COFEPAR – Comércio de Ferragens e Parafusos Eireli, representada 

por seu proprietário Reinaldo Pereira Soares, em desfavor de Paulista 

Business Comercio, Importação e Exportação de Produtos Eletricos S/A, e 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Indústria – FIDC’s – 

Exodus.

Pretende a autora a concessão de medida liminar para sustação do 

protesto dos títulos descritos na inicial, bem como a retirada de restrição 

lançada junto à Serasa Experian em nome da empresa requerente, sob 

alegação de que não realizou qualquer ordem de compra de materiais junto 

à primeira empresa requerida, sendo que o material objeto da Nota Fiscal 

nº 000031761, emitida por esta, nunca foi solicitado ou entregue à 

empresa requerente.

De acordo com o Código de Processo Civil são dois os requisitos 

indispensáveis à antecipação da tutela, em torno dos quais deve 

circunscrever-se a cognição, quais sejam, a probabilidade do direito – 

fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco a o resultado útil do 

processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade de ineficácia 

material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a tutela 

definitiva.

Dispõe o art. 300 do CPC: “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.” (g.n.)

Assim, tendo em vista os fatos alegados na inicial e os documentos 

acostados aos autos; considerando estarem presentes os requisitos 

legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora (fls. 40/93), 

DEFIRO, mediante caução, o pedido de sustação do Protesto do Titulo nº 

0000317612, no valor de R$ 2.903,15 (incluídos os emolumentos), 

apontado pela empresa Paulista Business Comercio, Importação e 

Exportação de Produtos Eletricos S/A para protesto, conforme protocolo 

nº 9783, com prazo de pagamento até 06.02.2018; ou, caso já tenha sido 

lavrado o protesto, defiro a suspensão dos efeitos do protesto.

Por oportuno, DEFIRO ainda a antecipação de tutela pretendida para 

determinar a exclusão do nome da empresa requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito, o que será realizado diretamente pela Secretaria do 

Juízo por meio do sistema SERASAJUD ou mediante ofício a ser dirigido 

diretamente ao(s) órgão(s) indicados pela parte autora.

DEFIRO, ainda, o pedido para determinar que as empresas requeridas se 

abstenham de protestar ou apontar para restrições de crédito o título de nº 

0000317613, no valor de R$ 2.745,74, que tem vencimento para o dia 

26/02/2018, sob pena de multa que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

por evento de protesto ou inscrição.

Intime-se a autora para que, no prazo de 48 horas, preste caução no valor 

do título, em dinheiro ou bens de boa liquidez, sob pena de revogação da 

medida liminar.

Independentemente da caução, expeça-se ofício para intimação do 

Cartório de Protestos dessa Comarca, com urgência, preferencialmente 

via Malote Digital-CNJ.

Prestada a caução, proceda-se à retirada do nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito; e intime-se a parte ré da liminar deferida.

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.

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.

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51409 Nr: 1240-87.2012.811.0077

 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: Eronildes Bispo de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Expeça-se alvará para pagamento dos honorários do perito, via Sistema 

de Justiça Gratuita da Justiça Federal.

2- Vista às partes sobre o laudo pericial, pelo prazo sucessivo de 10(dez) 

dias, iniciando-se pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51409 Nr: 1240-87.2012.811.0077

 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: Eronildes Bispo de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo de 10 dias, manifesta acerca do Laudo Pericial, em conformidade à 

ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112573 Nr: 1461-53.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO NATALINO DANIELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MISTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

PENHORA, AVALIAÇÃO, REMOÇÃO E INTIMAÇÃO, por meio de guia, 

emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120555 Nr: 176-54.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULMAP - SUL AMAZÔNIA MADEIRAS E 
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AGROPRECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES 

RURAIS RIO FERRO, JOSÉ RAIMUNDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MARIA RITA SOARES CARVALHO - 

OAB:12.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal 

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

provimento n. 07/2017-CGJ.

 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

 INTIMAR O ADVOGADO DA INTERESSADA CEVITAL INTERNACIONAL DO 

BRASIL LTDA – CEVITAL INTERNCIONAL DO BRASIL – VERA SILOS, DO 

INTEIRO TEOR DO DESPACHO PROFERIDO DIA 02/02/2018, A SEGUIR 

TRANSCRITO: "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 Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117178 Nr: 1713-22.2017.811.0102

 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: MANOELINA COELHO DE ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal 

manifestar-se acerca da certidão de decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120472 Nr: 155-78.2018.811.0102

 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): JEFFERSON WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120525 Nr: 173-02.2018.811.0102

 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): EJA TRANSPORTADORA LTDA - ME, SALETE 

IZABEL TELO DONATTI, TADEU DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111157 Nr: 848-33.2016.811.0102

 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: CÍCERO GERÔNIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado(a) do Autor acerca da certidão de decurso de 

prazo expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111365 Nr: 919-35.2016.811.0102

 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: JOSEFA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado(a) do Autor acerca da certidão de decurso de 

prazo expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112889 Nr: 1648-61.2016.811.0102

 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: JOSÉ ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal 

manifestar-se acerca da certidão de decurso de prazo.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RIO BRANCO 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES PARA 

A COMARCA DE RIO BRANCO/MT 

 

EDITAL 2/2018 

A Exma. Dra. DAIENE VAZ GARVALHO GOULART, Juíza Substituta e Diretora do 

Fórum da Comarca de Rio Branco/MT, no uso de suas atribuições legais e, ... 

RESOLVE, 

TORNAR PÚBLICA a todos o gabarito definitivo e relação dos 

aprovados/classificados/reprovados no processo seletivo para credenciamento de 

conciliador(a) do Juizado Especial da Comarca de Rio Branco/MT.  

GABARITO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA 

Questões Resposta  Questões Respostas 

01 B 26 E 

02 A 27 B 

03 C 28 E 

04 E 29 A 

05 D 30 A 

06 E 31 A 

07 D 32 C 

08 A 33 D 

09 C 34 D 

10 B 35 B 

11 E 36 B 

12 A 37 E 

13 E 38 B 

14 A 39 B 
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15 E 40 A 

16 B 41 E 

17 B 42 C 

18 C 43 C 

19 E 44 E 

20 A 45 D 

21 D 46 D 

22 A 47 D 

23 C 48 B 

24 D 49 A 

25 B 50 C 

 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADO-CLASSIFICADOS-REPROVADOS 

Classificação Nome Pontuação: 

1º Aprovado  Rodrigo da Silva Ferrari 46 

2º Cadastro de 

Reserva 

Gustavo Peterle da Silva 42 

3º Cadastro de 

Reserva 

Rafael da Silva Ferrari 37 

4º Cadastro de 

Reserva 

João Mateus Freitas Costa 36 

5º Cadastro de 

Reserva 

Rosinei Procope Vieira de Souza  30 

6º Cadastro de 

Reserva 

Jeana Valéria Mendes Alves 29  

7º Cadastro de 

Reserva 

Adriano Tavares Rodrigues 28 

8º Cadastro de 

Reserva 

Juniel Vilete Pereira 27 

9º REPROVADO Eliete Gomes de Araújo 20 
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10º REPROVADO Janderson Freitas da Costa 19 

11º REPROVADO Viviane Ventura de Oliveira 17 

12º REPROVADO Bruno de Freitas Goulart  12 

Ausente Cristiana Alves Soares Ausente 

Ausente Vera Lúcia Marques Vieira Cuiabano Ausente 

Ausente Ademir Maia Ausente 

Ausente Wanderson Tessinari da Silva Ausente 

Ausente Luciana Guedes de Freitas da Silva Assunção Ausente 

Ausente Charles de Paula Almeida Ausente 

Ausente Lucas Miranda Meira Ausente 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, publicando-se o 

mesmo. 

Rio Branco – MT, 05 de fevereiro de 2018 

 

DAIENE VAZ GARVALHO GOULART 

Juíza Substituta e Diretora do Fórum 
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